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Geen uitvallers tijdens
avondwandeMerdaagse

tegettoko tip:

Meeleweg 18
Tel.(0529)484661

WANDTEGEL
Engers Rom 25x33 cm

HENGELO*
Geerdinksweg 297
Tel. (074) 291 60 23
Middenweg 55
Tel. (0598) 63 1455

Wit / pergamon

2

f 19,95 per m
(zolang de voorraad strekt)

TECELTOKO
WAND-& VLOERTEGELS BADKAMERMEUBELEN

DRACHTEN
M.L. Kingsingel 14
Tel. (0512) 54 47 25
Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59
De Noord 45
Tel. (0321) 33 8118
* Maandag gesloten
www.tegeltoko.nl

Commandant brandweer Vorden
geïnstalleerd
Onder de vrolijke tonen van de
muziekkorpsen "Concordia" en
"Sursum Corda" werden donderdagavond de laatste "loodjes" van de avondwandelvierdaagse afgelegd.
Op deze slotdag werd er in de omgeving van Hackfort gewandeld,
waara het verzamelen was "geblazen" bij de school Het Hoge. Van
hieruit werd de intocht naar de
startplaats en tevens de finish, de
openbare dorpsschool gemaakt.
De deelnmers konden voor deze
vierdaagse kiezen uit twee routes,
te weten 5 kilometer en 10 kilome
ter. Maandag werd er gewandeld
in de omgeving van Kranenburg/
Linde; dinsdag omgeving Galgengoor, woensdag omgeving Delden.

Deze 34e editie van het door de
gym vereniging "Sparta" georganiseerde wandelfestijn, kende geen
uitvallers. Voor de EHBO op medisch gebied weinig werk aan de
winkel want slechts af en toe
moest er een blaar behandeld worden. Qua wegafzetting, helpen bij
het oversteken e.d., kortom voor de
begeleiding kwam de tien man
sterke EHBO-ploeg deze vier dagen
wel volop in actie.
In totaal namen 760 personen aan
de vierdaagse deel. Vergeleken bij
de deelname in de afgelopen jaren, dit keer dus ruim honderd
deelnemers meer. Volgens Betty
Klein Brinke, die nauw bij de organisatie van deze wandelvierdaagse
was betrokken, hebben er dit jaar
meer schoolkinderen meegelo-

pen, terwijl de v.v. "Vorden" met
zijn 102 pupillen ook behoorlijk
aan "de weg" timmerde!
Onder de deelnemers diverse groepen van de plaatselijke sportverengingen, scholen en zelfs een groep
rolstoelhouders en hun begeleiders van "De Weppel" (een onderdeel van "De Lathmer"). Irma Geerlings nam voor de 33e keer aan de
vierdaagse mee; Heleen Spanhaak
29 keer en Bennie Langeler 28
keer.
De prijs voor de groep die "het
mooiste" liep werd gewonnen
door de 22 man sterke groep van
de gymvereniging "Sparta". Zij
veroverden een halve punt meer
dan de pupillengroep van de voetbalvereniging "Vorden".

Vorige week maandagavond is Peter Aalders geïnstalleerd als nieuwe
commandant van de brandweer Vorden.
De gemeente heeft sinds 1994 een convenant met de gemeente
Zutphen. Sindsdien huurt Vorden de Zutphense commandant in. Na
het vertrek van Peter van Zanten is het commandantschap waargenomen door Ike Kortleven. Burgemeester Kamerling bedankte de heer
Kortleven voor zijn inzet ten behoeve van de brandweer Vorden gedurende deze periode.
Aalders, afkomstig van brandweer Apeldoorn, is sinds enkele maanden
werkzaam in Zutphen. Door de MKZ-crisis heeft het enige tijd geduurd
voordat hij ook in Vorden officieel geïnstalleerd kon worden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Oranjefeesten Medlertol

Hervormde kerk Vorden
Zondag l juli 10.00 uur ds. C. de Jonge, Winterswijk.

De Oranjecommissie "Medlertol" organiseert op vrijdag 6 juli en zaterdag 7 juli het traditionele Oranjefeest. De festiviteiten beginnen vrijdagmorgen
6 juli op de accommodatie van
de touwtrekverenging "Vorden". Daar komen de kinderen
van de school "De Kraanvogel"
bijeen voor de kinderspelen,
waarbij de leiding in handen is
van het onderwijzend personeel van de school. Uiteraard
zullen daarbij de tractaties niet
ontbreken. Het kinderfeest
wordt afgesloten op het feestterrein van de Medo werktuigenvereniging waar de jeugd
wordt "getracteerd" op een
paar rondjes in de draaimolen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l juli 10.00 uur ds. J.F. van Ballegooyen, Winterswijk.

De werktuigenvereniging "Medo"
blijft tijdens het Oranjefeest volop
in the picture want in de feestelijk
versierde hal van deze vereniging
krijgen de bezoekers vrijdagavond
een uitgebreid feestprogramma
voorgeschoteld. Volgens voorzitter
André Knoef kan het publiek onder meer optredens verwachten
van inwoners uit het buurtschap
waarvan geen mens tot nu toe
weet, welke talenten deze "artiesten" in huis hebben!!
Voorts wordt medewerking verleend door de plaatselijke cabaretgroep "HoeTZo!" en door de in de
ze regio bekende muzikanten "De
Sleppers". Het programma zal te
gen de klok van elven ten einde
zijn. Dan zullen vanaf dat tijdstip

Op woensdag 11 juli verschijnt de Zpmerkrant
als extra bijlage in Contact.
Hierin zijn opgenomen alle wetenswaardigheden
•j
over de kermis.
Voor opgave van advertenties en berichten
voor deze bijlage verzoeken wij u vriendelijk
deze in te leveren voor of op 29 juni a.s.
l De redactie

ongetwijfeld nog vele oude herinneringen opgehaald worden. Vorig
jaar bestond de Oranjevereniging
Medlertol namelijk 75 jaar. Toen
kwamen heel veel mensen op de
reunie af. Dat is hen blijkbaar zo
goed bevallen dat een groot aantal
van hen heeft aangekondigd om
vrijdagavond 6 juli het feestprogramma te willen bijwonen.
Zaterdag 7 juli wordt begonnen
met de traditionele volksspelen en
het oplaten van de ballonnen,
waarvoor door de organisatie leuke prijzen beschikbaar worden ge
steld. Traditiegetrouw zal een afgevaardigde van het college van
B&W de spelen openen. De muziekvereniging "Concordia" zal
het geheel muzikaal opluisteren.
De prijsuitreiking zal direct na afloop plaatsvinden.
"Tot nu toe, deden we dat altijd op
de zaterdagavond tijdens het bal.
Daar zijn we van afgestapt. Het
kwam nl. heel vaak voor dat er één
persoon was afgevaardigd om de
prijzen voor diverse prijswinnaars
tegelijk af te halen en dan is de lol
er een beetje af'.aldus André Knoef. Wel zal de huldiging van de
nieuwe schutterskoning/ koningin
op de zaterdagavond plaats vinden. Het orkest de "Flamingo's"
zorgt die avond voor de muzikale
omlijsting.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l juli 10.00 ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. D. Westerneng,
themadienst.
R.K. kerk Vorden
Zondag l juli 10.00 uur viering.
R.K kerk Vierakker
Zaterdag 30 juni 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag l juli 10.00 uur woord- en communieviering.
Weekendwacht pastores
l en 2julipastOT B. Broekman, telefoon 753115.
Weekenddienst huisartsen
30juni-ljuli:dr. Dagevos, het Vaarwerk l, telefoon 552432.
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 29 juni t/m 5 juli apotheek De Brink, de Brink 112,
Warnsveld, telefoon 0575-526111.
Tandartsen
30 juni/1 juli PJ. Waart, Barchem, telefoon 0573-441744. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

• St. CCK, Kranenburgs Belang en Kranenburgs Carnaval
organiseren 'Zomerspektakel
Kranenburg'. Vr. 29 juni vogelschieten in het Jonkers• Slanker en fitter op va- bos, aanvang 19.30 uur. Za. 30
kantie? Wacht niet te lang en
juni kinderspelen bij panbegin nu. Bel vrijblijvend voor
nenkoekenrest. Kranenburg
info op werkdagen (van 9.00
aanvang 14.00 uur. Bosfeest
tot 13.00 uur) A. Eijsink, tel. in het Jonkersbos m.m.v.
0575-572127
smartlappenband ,'t gebroken
hartje' aanvang 20.30 uur
• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
• Werk aan (en in) de WeBel dan OBS Vorden voor een
reldwinkel. Interesse? Bel
snelle bestrijding. Tel. 0575- voor info 552337 Ank Wallen553283, b.g.g. 06-51106955
burg of 554130 Thea v.d. Sanden
• Dansavond zaterdag 30 juni a.s. in 'de Veldhoen' te Doe• Te koop wegens overcomtinchem (Langerak). Aanvang
pleet: Renault 19 bouwjaar
20.30 uur, entree f 10,-. Live 1991; km-stand 140.000; kleur
muziek
wit. Tel. 553133

Contactjes

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). Kraamafdeling 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 bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, 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
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 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 Ie, Vorden. tel. 0575552129, 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 14.0020.30 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 vrijdagvan 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. Dierenambulance
tel. 0900-9991999.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek 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 9.0011.00 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. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo. tel. 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.0.) 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, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 090O-8844

Sprookjesweken
Jonge tuinbonen
gratis bonenkruid
per kilo

Hans en Grietje
OQO salade
£\7O 200 gram

Grote

Bami of Nasi

Galia meloen
per stuk

QQQ groenten

Ov/O 500 gram

Franse

Panklare

perziken

CQQ andijvie

OQO

L.VO

ü<7O 500 gram

10 stuks

Zet de naam van uw kind op de kassabon
en win één van de Sesamstraat videobanden.
Aanbiedingen week 25

dé echte gwenfówflv/
Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

• Gevraagd: kinderkleding,
speelgoed en toebehoren
voor de beurs op 15 september 2001. Tel. 0575-556902 't
Kraankuikentje te Kranenburg

• Te koop: nieuwe aardappelen, verse groenten o.a.
bloemkool, spitskool, rode
kool, sla, andijvie, rode bieten, peulen en bospeen. Diverse soorten fruit. Rode-, wit• G rond waterbron voor be- te-, savoye-, spruit-, spits- en
sproeiing van uw tuin, vakkunbloemkoolplanten. Sla-, andijdig en handmatig geboord. Tel.
vie- en rode bietplanten. Elke
0575-441074
dag verkoop aan huis. Elke zaterdagmorgen verkoop van
• Gevraagd: jongens/meisaardappelen, groenten en fruit
jes die willen helpen bij het
van 9.45 tot 12.00 uur op de
bloemen snijden. Ongeveer 2
parkeerplaats van Pannenkoedagen per week Leeftijd ± 15
kenrestaurant
Kranenburg.
jaar. Hietbrink, Beunkstege 4,
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 0575-467253
Vorden, tel. 0575-556876
• Te koop: Peugeot 205, APK
t/m juni 2002. Kleur rood
f 1.450,-. Tel. 0575-463099

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

• l.v.m. verhuizing heb ik diverse spullen over: 2 eénpersoons bedden met matras;
een slaapbank; berg kasten;
een wasmachine; een 2-deurs
koel/vrieskast (event. te ruilen
voor een kleine vrieskast); een
hondenmand; borden; glazen;
kaart- en kinderspelen, etc.
Wie kan wat gebruiken? Bel
me tussen 17.00 en 20.00 uur.
Tel. 553440

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

• De Stichting Veiling Commissie Vorden vraagt: goederen voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
• Gevraagd oppas voor ons 551673
gezin met 3 kinderen (5, 4,
11/2). Per september zijn wij op
• Verlies gewicht en centizoek naar een lieve enthoumeters met behoud van enersiaste oppas voor ca. 2 tot 3
gie. Bel voor informatie: Annie
dagen per week. Tel. 0575- Haaring, 0575-467381
554437
• Te koop: motor Honda CB
• Gevraagd: flinke hulp in de 650 CA 4 cil., nieuwe banden,
huishouding, zelfst. kunnen
accu gerev., in goede staat
werken, ± 2 ochtenden per
f 2250,-. W.J.M. Peters, Hamweek. Tel. mevr. Catacre 0575minkweg 8, 7251 PZ s.v.p. bel556655 na 18.00 uur op werklen tussen 17.00 en 18.00 uur
dagen
0575-552196
• 25 jaar kath. basisschool De
Vordering. Jubileumfeest vrijdag 13 juli. Aanvang 19.30 uur
in het Dorpscentrum Vorden.
Voor ouders, oud-leerlingen,
oud-ouders en belangstellenden. Opvoering musical. Toegang gratis. Komst a.u.b. melden via tel. 552910. Zegt het
voort!
• Wie kan mij om de week 1
ochtend in de huishouding
helpen? Vorden, tel. 0575463066
• Gevraagd: zelfst. huishoudelijke hulp voor 1 ochtend
per week. Per 1 sept. Tel.
552910

• Gevraagd: kanaries en parkieten. S.v.p. bellen tussen
17.00 en 18.00 uur tel. 0575552196
• St. CCK, Kranenburgs Belang en Kranenburgs Carnaval
organiseren 'Zomerspektakel
Kranenburg'. Vr. 29 juni vogelschieten in het Jonkersbos, aanvang 19.30 uur. Za. 30
juni kinderspelen bij pannenkoekenrest. Kranenburg
aanvang 14.00 uur. Bosfeest
in het Jonkersbos m.m.v.
smartlappenband ,'t gebroken
hartje' aanvang 20.30 uur

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

Mandarijn kwarkvlaai
groot

• EKO-boerderij 't Boshuis. Te
koop: klein fruit, diverse soorten bessen, bramen, frambozen. Ook zelf pluk. Fam. Rietman, Boshuisweg 8, Vierakker,
tel. 0575-441302
• Nog een weekje goedkoop
in de olie bij Wereldwinkel
Vorden
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Frambozenvlaai
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Nieuw Wa ld kor n Vital Nieuw
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Met gratis Suske en Wiskeboek op = op >

Krentenweggesneetjes
nu O voor de prijs van *w
V

J

ledere donderdag

«€ O 75

5 broden vanaf

f w«

Ook voor kindertaarten bent u bij ons
aan het Juiste adres.

Echte Bakker Gpl
VAN
ASSELTUIS
Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

• Te koop: z.g.a.n. Berg-skelter + aanhanger, weinig gebruikt. Tel. 552910
• Gevraagd: huishoudelijke
hulp 2 keer p.w. 's ochtends.
Tel. 0575-541936

1O 95

AMBACHTELIJKE

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

Rundergehakt
kilo 7,98 € 3,62
Ribkarbonade
kilo 14,98 r 6.80
Verse rundersaucijzen k io 9,98 € 4,53
Varkensfiletlapjes 500 gram 9,98 € 4,53
Hamburgers
4 voor 5,OO € 2,27
CoteiOttO'S
4 voor 6,00 € 2,72
Kipfilet
Kilo 12,98 € 5,80
Kippenpoten
1 kilo 5,98 €2,71
2 kilo 10,00

€ 4,54

Vleeswaren vers van f mes
samen
OO
Snij worst
100 gram
€1,82

Gebraden gehakt 100 gram
Woensdag gehaktdag

H.o.h. gehakt
Rundergehakt

küo 6,98 e 3,17
küo 7,98 €3,52

Donderdag, vrijdag en zaterdag
KogelbiefStUk 250 gram

BBQ-pakkGt speklap, BBQ-worst, hamburger, shaslick

98
6»€3,!7

5,98 < 2.71

$

•*:•

tt

'*'

Voor de overweldigende belangstelling bij ons
diamanten huwelijk op 12 juni 2001 en tevens bij
moeders verblijf in het ziekenhuis, zeggen we iedereen hartelijk dank.

G.H.

Sterringa

Probeer al dat lekkers
maar eens voor uzelf te houden

huisarts

2 t/m 20 juli
geen praktijk

Het was grandioos.
Familie Bloemendaal
Wichmond, juni 2001

•••-

Voor patiënten met de
letter A t/m K
wordt waargenomen
door dr. J.M. Dagevos,
Het Vaarwerk 1
tel. 552432
Voor patiënten met de

Groot is de leegte die je achter laat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.
Na een moedige strijd - vol wilskracht - is toch nog
onverwacht snel van ons heengegaan onze onvergetelijke lieve moeder

Hermien Joanna Maria
Wiggers-Spekreijse
Hermien
sinds 1 november 2000 weduwe van Henk Wiggers

letter L t/m Z
wordt waargenomen
door dr. W.J.C. Haas,
Prinses Christinalaan 18
tel. 551678

et lekkerste vlees voor de barbecue haalt u y.eker tijdens de vu urH
en vlamweken van 5 juni t/m 7 juli
hij de Keurslager. De specialist hij uitstek. Altijd vers. Veel variatie en alles
verpakt volgens de strengste hygiënische richtlijnen.
1-n wilt u daarhij

Voor uw

Vliegticket

Rabobank
reizen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vorclen, Zutphensewcg 26
telefoon: 057S-SS82.-S7
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-5S8VÏO
Steenderen, Bun;. Smiisir.uu 21
telefoon: 0575-5581 OS

4 houthakkerssteaks

1

89 ei-bieslooksalade,

1

79
1

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321
een

Jan Kok

/

betuigen wij u onze oprechte dank.
H. Kok
Joh. Kok

Vorden, juni 2001

/

WO gr.

78

Vlogman Keurslager

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

» l

€093

100 gr.

00 gemarineerd
satévlees, wo gr.

1

Hongaarse salami,
700 gr.

i

1

79 Hamburgerfantasie,

gebraden
mosterdspek, wogr.

Kantoren ie:

20 juni 2001
Brandenborchweg 8
7251 MC Vorden

ook nog slimme harhecuetips, kijk
dan in het hlad 'Koken met de Keurslager' of op www.keurslager.nl. Dus
hij de Keurslager vindt u alles om uw
smaak/in tuigen te verwennen.
Pas maar op dat de huren er geen
lucht van krijgen.

Deze week speciaal aanbevolen:

gaat u naar:

op de leeftijd van 55 jaar.
Martijn en Christine
Arjan en Marloes

De vuur- en vlamweken

ILILE

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

assortiment

HARMSEN

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

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

André Boschker

Kijk voor
meer
nieuws op;

a contant + RDW-vrijwaring
Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

• Is uw grafmonument scheef gezakt l
m Is het grafmonument vuil ?
m 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

Creatief bezig zijn
Zo wordt borduren 'Kunst

Tropicalvlaai

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

Groot van /21,-voor ƒ 17,50
Hein van ƒ 10,50voor ƒ 8,50

Vruchtensnitt
vanf 12,95 voor f 9,95

Nieuw: Milano broodje
gevuld met paprika en ui

Leonidas Bonbons
100 gram ƒ3,95

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak, vlaaien, partyhapjes,
salades, broodjes, warme en koude buffetten,
belegde en hartigebroodjes.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting
Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

interieuradviseur

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

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

creaPe uour OWH Howe-decoratioH

7202 BP Zutphen
Tel. 0575-526456 / 546788 / 06 20247581

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Tel. 0575-526132

GEMEENTE BULLETIN yORDEN
rWttWHttVH^^
IJDELIJKE

NKRUIDBESTRIJDING
Vanaf l juli gaat gemeentewerken onkruid bestrijden op wegen en trottoirs. Dit gebeurt met een zo weinig milieu-onvriendelijk mogelijk middel. Enige 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.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 057S557444
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
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 politiebureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur

Gespoten wordt met het middel Roundup Evolution. De werkzame stof
is glyfosaat. Het mag ondermeer worden toegepast op plaatsen waar
plantengroei ongewenst is zoals fabrieksterreinen, rondom gebouwen,
alsmede op bestratingen, trottoirs en onverharde paden. Het middel
werkt alleen via het blad en heeft geen werking via de grond. Het werkt
tegen éénjarige en overblijvende grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kweekgras, riet, fioringras, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, kleefkruid, muur, varkensgras. De werking is het beste als de
onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld. Om die reden voeren wij
de bestrijding dan ook pas in juli uit.
In de wijk het Joostink spuit de gemeente niet met Roundup. In deze wijk
bestrijden zij het onkruid op een milieuvriendelijker manier.

r

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.

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

De Stroet vananaf nr. 10 tot en met 26: op 29 juni 2001 vanaf 21.00 uur
afgesloten voor alle verkeer in verband met een buurtfeest.

?ü
J1 JLJ OUWEN ÉÉNROEDIGE HOOIBERG MISPELKAMPDIJK

IC

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 6, lid 6.4.1. van het bestemmingsplan "Vorden Noord" vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een éénroedige hooiberg op het
perceel Mispelkampdijk l c.
Deze vrijstelling maakt een grotere hoogte van de hooiberg mogelijk.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
28 juni tot en met woensdag 11 juli 2001 ter inzage ter gemeentesecre
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Be
langhebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
burgemeester en wethouders kenbaar maken.

EHOEDENPLANK
De zomer komt eraan. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat me
nigeen met een afgeladen auto naar de vakantiebestemming vertrekt.
Ook de hoedenplank zit vaak tot aan de nok toe vol. Tassen, campingspullen, kinderspeelgoed, cassetterecorders, enz.. Je kunt het zo gek niet
bedenken of het wordt op de hoedenplank vervoerd.
Het vervoeren van voorwerpen op de hoedenplank is echter niet zonder
gevaar. Want wat gebeurt er als je plotseling flink moet remmen? Bestuurders, passagiers en voorwerpen hebben dezelfde snelheid als de auto waarin ze zich bevinden. Als ze niet op één of andere manier worden
tegengehouden, houden ze diezelfde snelheid als de auto in korte tijd tot
stilstand komt. Een gordel voorkomt dan datje door die snelheid tegen
het dashbord wordt gesmakt. Maar de losliggende voorwerpen op de hoedenplank worden niet tegengehouden en worden als het ware gelanceerd. Het behoeft dan ook geen uitleg dat inzittenden ernstig letsel kunnen oplopen.
Vervoer daarom geen voorwerpen op de hoedenplank en draag altijd een
autogordel, ook op de achterbank. Een prettige vakantie!

NRICHTEN NIEUWBOUWPLAN
KRANENBURG

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 29 juni tot en met 10 augustus 2001 ter inzage een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
de heer W. Rietman, Baakseweg 12, 7251 RH Vorden van 8 juni 2001, ingekomen 8 juni 2001, waarbij hij meldt dat een schuur voor het houden
van zoogkoeien wordt gesloopt en dat een nieuwe schuur wordt ge
bouwd, waarbij het totaal aantal in de inrichting aanwezige dieren niet
wijzigt.
De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting
verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor
vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur
vrijdag
van 1330 tot 2030 urn-

Eikenlaan vanaf de parallelweg tot aan de-Banenkamp: op 30 juni 2001
van 14.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer in verband met een
kindermiddag.

f IEUW TELEFOONNUMMER VOOR VACCINATIES
BIf GGD: 0900 2020 401

De GGD regio Stedendriehoek heeft per 11 juni 2001 een nieuw centraal
telefoonnummer om afspraken te maken voor vaccinaties bij het reizigers advies en vaccinatiebureau in Apeldoorn, Deventer en Zwolle Het
nummer 0900 2020401 is op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar. U krijgt een medewerker van het vaccinatiebureau van de GGD aan
de lijn voor informatie en voor het maken van een afspraak

-

VERKEERSMAATREGELEN

KERKWEIDE

Burgemeester en wethouders willen het nieuwbouwplan "Kerkweide" in
Kranenburg in 2001 definitief inrichten (woonrijpmaken). Het plan voorziet in het aanleggen van de definitieve bestratingen, groenvoorzieningen en een speelterrein.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na datum
van terinzagelegging een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften
worden ter advisering voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en be
roepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient,
kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuurrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag wenden met het
verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

ANDBOUWFOUE GRATIS KWIJT
Dusseldorp üchtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie gratis in te leveren.
Waar:

Dusseldorp Zutphen
Estlandsestraat 4 te Zutphen

Wanneer:

Tot en met juli 2001 op werkdagen van 's morgens
08.00 uur tot 's middags 16.30 uur

Wat:

zwart landbouwfolie en grondstofzakken (tuin- en
voederzakken)

Hoe:

bezemschoon
gebundeld, maximaal 15 kg per bundel.

Meer informatie:

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v.
telefoon (0544)395555

Bestemmingsplan
Voor het aanleggen van de speelgelegenheid is vrijstelling van het bestemmingsplan "Kranenburg 1987" nodig. Burgemeester en wethouders
zijn van plan hiervoor, met toepassing van artikel 12 lid 3, vrijstelling te
verlenen van artikel 12 lid l van het bestemmingsplan "Kranenburg
1987".
U kunt het ontwerp-plan inzien op de afdeling Gemeentewerken in de
Boerderij. Tot en met 2 mei aanstaande kunt u uw reactie kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de medewerkers van de afdeling Gemeentewerken. De ge
meenteraad zal naar verwachting in augustus 2001 besluiten over het
woonrijpmaken.

ERGUNNINGEN
Bouwen
Plaats

Handelsweg 11
Hamminkweg 9
Biesterveld 25
het Kerspel 34
Slopen
Rietgerweg 4

aanvrager
J.HA. Woertman
G.W. Vruggink
Th. Huntink
H.L Klaassen

inhoud
wijzigen bedrijfshal
verbouwen woning
bouwen prieel
bouwen bergruimte

vrijstelling
hoogte

Mw. G.T.J. Eggink- geheel slopen van vier schuren
Groot Roessink

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

ORDENS MANNENKOOR START OM 8.30 UUR
MET PAPIERINZAMELEN
Het Vordens Mannenkoor begint voortaan een half uur eerder met het
ophalen van het oud papier, om 8.30 uur. Houdt u rekening met het aan
de weg zetten van het papier met deze vroegere start?

EEN BET ER
M
BEGIN]
BIJ JEZELF
GEMEENTE
VORDEN

TORTEN GROENAFVAL VERBODEN!
Van het brengpunt voor snoei- en
tuinafval, wat in april dit jaar van
start is gegaan, is al veel gebruik
gemaakt. Sindsdien is er helaas
ook regelmatig illegaal groenafval
gestort buiten de tijdstippen van
het brengpunt. Ook vorige week is
weer geconstateerd dat er illegaal
groenafval is gestort bij sporthal 't
Jebbink.
Het storten van (groen)afval is op
grond van de Wet bodembescherming verboden. De politie kan
hiertegen proces-verbaal opmaken. Er zal op het illegaal storten
strenger worden toegezien.
Tot en met september kunt u elke
2e zaterdag van de maand tussen 10.00 en 13.00 uur uw groenafval afleveren op het parkeerterrein bij sporthal 't Jebbink. Er is op dat moment een medewerker van Berkel
Milieu aanwezig om uw groenafval aan te nemen.

VT P-teams kampioen

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat met ingang van donderdag 28 juni 2001,
gedurende 14 dagen, ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt
het verzoek om vergunning op grond van artikel 11 van
de Monumentenwet 1988 van architekt P.D. van Vliet bna
voor het restaureren van glas-in-lood ramen en interieurschilderingen van de R.K. kerk te Vierakker,
Vierakkersestraatweg 31 te Vierakker.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Vorden, 27 juni 2001,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

G E N DA V O R D E N
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaaltuin.
JUNI
27ANBO: klootschieten bij camping de Kleine Steege.
28HSV de Snoekbaars: jeugdwedstrijden.
29 Zomerspektakel Kranenburg.
30 Zomerspektakel Kranenburg.
JULI

l HSV de Snoekbaars: seniorwedstrijden.
3 Avondopenstelling pinetum de
Belten.
4ANBO: klootschieten bij camping de Kleine Steege.
5 HSV de Snoekbaars: jeugd wedstrijden.
10 Avondopenstelling pinetum de
Belten.

10 KBO: soos eindmiddag.
11 Welfare: handwerkmiddag de
Wehme.
11 ANBO:-klootschieten bij camping de Kleine Steege.
14 Limonadeconcert Sursum Corda.
14 HSV de Snoekbaars: seniorenwedstrijden.
16 NBvP: fietsen.
17 Avondopenstelling pinetum de
Belten.
18 ANBO: klootschieten bij camping de Kleine Steege.
19 HSV de Snoekbaars: jeugdwedstrijden.
22VRTC: zomertocht acht kastelen.
24 Avondopenstelling pinetum de
Belten.
25 ANBO: klootschieten bij camping de Kleine Steege.
31 Avondopenstelling pinetum de
Belten.

Het VTP woensdagavond zomer competitieteam, bestaande uit staand vlnr: Eppie van het Hof, Nel Warringa
en Ellen Stehmann; zittend vlnr: Dick Buunk, Paul Becker en Jan Leegstra.

Fietspuzzeltocht Medlertol
Zondagmiddag l juli organiseert de Oranjecommissie Medlertol een zgn. "kmdvriendelijke" fietspuzzeltocht.
Daar wordt onder verstaan een
fietstocht waaraan ook door kinderen kan worden deelgenomen.
Onderweg zullen allerhand puzzels opgelost moeten worden. Het
vertrek is vanaf 13.00 uur bij "Het
Wapen van 't Medler".
Voorgaande jaren organiseerde de
commissie aan de "vooravond"

van de Oranjefeesten altijd op de
zaterdag ervoor een avondwandeling met allerlei opdrachten. Aangezien echter op zaterdagavond 30
juni op een paar kilometer afstand, in het buurtschap Kranenburg een bosfeest wordt gehouden, is van de zaterdag afgeweken
en wordt het een fietstocht op zondag l juli. De rit die is uitgezet
door Johan Kamperman en Gert
Nijenhuis, heeft een lengte van 20
kilometer.

VTP meisjesteam zaterdag t/m 14 jaar, bestaande uit staand vlnr Martine Dijkman, Maaike Draaijer, Marije
Heijink, zittend vlnr Evelien Dijkman en Annemarie Meddens.

Even voorstellen: Reborn

Reborn is een enthousiast koor
bestaande uit circa 40 leden in
de leeftijd van 20-45 jaar. Het
koor is, als vereniging, gevestigd in Hengelo. De leden zijn
afkomstig uit omliggende gemeenten zoals Wichmond,
Vierakker, Vorden, Zutphen,
Steenderen etc.
Het idee om een nieuw koor op te
starten, ontstond vijfjaar geleden
tijdens een reünie van het voormalige jongerenkoor te Vierakker.
In april 1996 zijn 12 mensen met

de eerste repetitie gestart. Vandaar
de naam Reborn (opnieuw geboren).
Het koor staat onder leiding van
Sabine Schijf uit Arnhem. Zij is afgestudeerd aan het conservatorium te Maastricht.
Verschillende Engels- en Nederlandstalige genres kenmerken het
repertoire van Reborn, zoals popsongs, gospel en een enkele klassieker. Enkele liederen zijn: Love
shine a light van Katrina & The
Waves; The Rose van Bette Midler;

Killing me softly van de Fugees;
One hand, one hart uit de West
Side Story; Thank jou for the music van Abba.
Dit jaar viert Reborn haar eerste
lustrum. Ter ere hiervan staan een
tweetal concerten gepland op 3
november 2001 in Sporthal De
Kamp met muziekvereniging Crescendo uit Hengelo en 18 november
2001 in de katholieke kerk te Vierakker met het Ulfts Mannenkoor.
Uiteraard houden wij u in de komende tijd hiervan op de hoogte.

Kitty Halma start zaak in Hengelo

Dora Esser-Wellensiek (1917-1995)

Leven en werk
van een aquarelliste

Het Museum Henriette Polak
opende in 1975 zijn deuren als
eerste museum voor hedendaagse figuratieve kunst in
Nederland. Het vulde daarmee
een lacune in het toenmalige
'museumlandschap' in Nederland, waar er voor de figuratie
nagenoeg geen plaats was.
Met het uitbrengen van een
reeks monografieën van figuratief
werkende kunstenaars wil het
Museum Henriette Polak anno
2001 opnieuw zijn oorspronkelijke
doelstelling kracht bij te zetten.
Beginnend met een boek over
het leven en werk van Dora EsserWellensiek zal in de komende
jaren systematisch aandacht worden besteed aan die kunstenaars
die voor de collectie van het muse
um van belang zijn en over wie
er tot dusver nog geen serieuze
publicatie bestaat. Op die manier
hoopt het museum een actieve
bijdrage te leveren aan de Nederlandse kunstgeschiedenis van na
1945. Publicaties in voorbereiding
betreffen het werk van Lex Horn,
Gerrit Bolhuis, Hens van der Spoel
en Theodoor Heynes.
De presentatie van het eerste
exemplaar van het boek, gedrukt
bij Drukkerij Weevers, heeft
plaatsgevonden op woensdag 6
juni jl. in Museum Henriette Polak,
Zaadmarkt 88 in Zutphen.
Wethouder van kunst, dhr. A. van
Osch, heeft uit handen van conservator Feico Hoekstra namens de
Gemeente Zutphen dit eerste
exemplaar in ontvangst genomen.
De dubbeltentoonstelling met
aquarellen van Dora Esser-Wellensiek en kleinplastieken en portretten van Pieter d'Hont zal in het
museum nog te zien zijn tot en
met l juli.
Dora Esser-Wellensiek geldt als
een van de meest vooraanstaande
aquarellisten van de twintigste
eeuw in Nederland. Haar aquarellen en tekeningen kenmerken
zich door de nadruk op de formele
aspecten van de compositie. Zaken

als structuur, ritme en kleur
prevaleren boven een zuiver naturalistische weergave van haar
onderwerp, dat desondanks altijd
herkenbaar blijft.
De belangrijkste thema's van haar
schilderkunst zijn het vrouwelijk
naakt en het Hollandse en Franse
landschap. Vanaf de jaren '70 tot
aan haar dood in 1995 woonde
en werkte zij temidden van het
monumentale landschap van de
Dordogne. Een voorkeur had zij
voor 'het mesjogge in de maatschappij', zoals ze dat zelf noemde. Een flatgebouw dat opdoemt
aan de rand van een weiland of
een opeenstapeling van caravans
in een duinpan op Ameland, onderwerpen die andere schilders
waarschijnlijk zouden vermijden,
hadden op Dora Esser-Wellensiek
juist een grote aantrekkingskracht.
Al even bijzonder zijn de aquarellen die zij maakte naar aanleiding
van televisiebeelden. Zo legde zij
onder meer de tenniswedstrijden
op Wimbledon en Roland Garros
vast, alsook de maanwandeling
van twee Amerikaanse astronauten
in 1972. De televisie gaf haar de
mogelijkheid om zich direct,
zonder omweg, te concentreren
op het platte plak.
Terwijl veel van haar vakgenoten
doorgaans een impressionistische
kijk op de wereld ten toon spreiden, was voor Dora Esser een landschap, een figuur of een voorwerp
bovenal een constructief gegeven.
Hoewel zij heel snel een eerste indruk op het papier kon neerzetten, bleef zij vervolgens vaak lange
tijd doorwerken aan een compositie, steeds tastend naar de juiste
spanning, de juiste kleur, het juiste ritme: 'Een aquarel groeit als je
er naar kijkt. Ik hang er zo nu en
dan een zo op, dat ik hem van de
keuken of van mijn bed uit kan
zien.
Ineens zie ik dan wat er nog ge
beuren moet, een kleinigheid
soms. Maar het duurt wel eens een
jaar eer ik het zie'.

Subsidie voor Stichting
Scouting Vorden-Hengelo
Eigenaresse Kitty Halma voor het pand aan de Raadhuisstraat 6 te Hengelo (Gld.)
De bouw van het nieuwe winkelpand voor Kitty*s fashion in
Hengelo verloopt voorspoedig.
In september hoopt Kitty Halma
dan ook haar zaak aan de Raadhuisstraat 6 te kunnen openen.
Bij Kitty's fashion kunt u dan te
recht voor nachtkleding, ondermode (voor dames, heren en kinderen), luxe lingeriesetjes, BH's en
corseletten, panty's, babykleding,

handdoeken en vele andere zaken
op het gebied van mode en textiel.
Eigenaresse Kitty Halma heeft
reeds jarenlange ervaring met het
verkopen en adviseren van onder
andere ondermode, nachtmode
en babykleding. Haar liefde voor
het vak is er met de paplepel ingegoten. Haar ouders hadden in Doe
tinchem een soortgelijke zaak,
waar Kitty zelf ook 15 jaar heeft ge

werkt. "Met zoveel ervaring in de
branche, is het nu de tijd geworden om voor mezelf te beginnen."
De voorbereidingen voor de winkel zijn al in volle gang. De winkelinrichting is uitgezocht en er
zijn al vele leveranciers en beurzen bezocht om straks een compleet assortiment op het gebied
van (onder)mode en textiel te kunnen bieden aan de consument.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden stellen
de gemeenteraad op 25 september aanstaande voor, om de
Stichting Scouting VordenHengelo, voor het bouwen van
een nieuw troephuis, een subsidie te geven van 35.000 gulden.
Dit is de helft van het door de
Stichting begrote tekort.
Uit fondsenwerving, zelfwerkzaamheid, giften en andere subsidies verwacht het bestuur de kosten voor het bouwen van een
nieuw troephuis te dekken. Be-

langrijke overweging van burgemeester en wethouders is, dat het
scoutingwerk onder het jeugd- en
jongerenwerk valt.
Het jeugd-en jongerenwerk is één
van de deelterreinen in het Weizij nsplan waaraan extra aandacht
gegeven wordt. Tot op heden heeft
de scouting slechts een beperkte
waarderingssubsidie ontvangen.
In Vorden zijn in de loop der jaren
meerdere accomodaties tot stand
gekomen waarbij de gemeente financieel betrokken was.

VLAAI VAN DE WEEK:
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Quarqy
cake met frisse kwarksmaak

Krentenwegge s plakken f 4,-

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

jm
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Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerkstoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband
•Beiersbont •Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol
Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

Adverteren in Contact?
Vraag naar de
vele mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities
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EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

Verse worst
nu

kilo

Appelsientje
pak 1 liter

o
w

l

o

pakken halen — ^ pakken betalen

on Tissue toiletpapier

S

van 13.97 voor

pak 24 rollen

8

Galia meloen
per stuk

nu

Pampers baby dry luiers
paK a 39 49 nu

2O

PSk

8

HSlVB

PfIJS

Los Molinos Tinto 0
3 flessen halen - ^ flessen betalen

0,75 liter ó 6.09 nu

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
maandag 2 juli de hele dag gesloten

Albert Heijn en Gall en Gall
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

oh

GALLSGALL

50 jaar?

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Huur een opblaasbare
Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,per dag
Geboorte tuutfles 4,5 m
f 50,- per dag.
Tel. 0575-553296 of
06-20438118

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD
AMD
AMD
AMD

v.a. f 1.645,-

Duron 750 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 10 Gb harddisk
f
Duron 800 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk
f
Athlon Thunderbird 900 MHz, 128 MB intern geheugen, 20 Gb harddisk f
Athlon Thunderbird 1000 MHz, 128 Mb intern geheugen, 20 Gb hardcfiskf

LANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT
Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie

gratis in te leveren.
Waar

Dusseldorp Zutphen
Estlandsestraat 4 te Zutphen.

Wanneer

In de maanden juni en juli 2001,
op werkdagen van 's morgens 08.00 uur
tot 's middags 16.30 uur.

Wat

Het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie,
stretchfolie en grondstofzakken (tuin- en voederzakken).
• Het materiaal dient bezemschoon te zijn.
• Het materiaal dient gebundeld te worden aangeboden
tot een maximumgewicht van 15 kg per bundel.

meer info Dusseldorp Lichteiwoorde b.v.
Telefoon 0544-395555

1.645,1.725,1.875,1.975,-

v.a. f 2.095,-

SpelletjesPC

Hoe

Q

AMD Athlon Thundert^iftJ 1000 MHZv 12% MB intern geheugen,
NVidia Riva TNT2 32Mb M64 AGf*É),2 G b harddisk
AMD Athlon Thundertiird 1000 MH2,128
MB intern geheugen,
Geforce II MX 32 Mb AGP VJA TV-Outi; 20 Gb harddisk

f 2.095,f f 2.195,-

PC-133 MHz., UDMA 66/1-00 ATX Moederbord, 64 MB (behalve bij de SpelietjesPC)
VGA, AC '97 Sound. 52 x AOpen CDROM, 56K6 Modem, 10/100 MDps Netwerkkaart,
1,44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX, Win 95/98 Toetsenbord, Logitech Scrollwhcol Muis.

Actie:

AOpen 12/40 DVD speler
voor maar f 139.*

^m^jjÊjÊjjjj^^^

Opties:
17 inch monitor f 495,- • LG 8 x 4 x 32 CD-B'rarittë? f 239,- • Scott 15 inch
TFT f 1149- • HP 840C f 255,- • Multimedia toetsenbord f 35,- • USB Scanner
48-Bit f 179- • 128 MB SDRAM f 99,- • PCI 56K6 modem f 45,- • 10 x 700 Mb
CD-Rf 10,- • Alle andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak

•K
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RV.Vorden
Jan Burgers heeft de wedvlucht
vanaf Brive, over een afstand van
ruim 850 kilometer op zijn naam
geschreven. De rest van de uitslagen was als volgt: mevrouw Goedhart 2,11,19; W. Oldenhave 3,4, 7,
12; H. Stokkink 5, 13,14; C. Bruinsma 6; F. Hummelink 8, 9, 10, 20; J.
Meyer 15, 18; T. Wesselink 16; M.
Tiemessen 17.
De jongstleden zaterdag gehouden vlucht vanaf Orleans Saran,
over een afstand van ca. 562 kilometer leverde de volgende uitslag
op: H. Stokkink l, 10, 18; A en A
Winkels 2,11,13,14; H. Eykelkamp
3, 5,12, 20; C. Bruinsma 4,6,16,17,
19; T. Wesselink 7, J. Meyer 8; Jitske
Winkels 9; Ashley Eykelkamp 15.

Indeling "Vorden"
Het pas gepromoveerde Vorden I is
voor het nieuwe voetbalseizoen ingedeeld in de derde Klas C. Vorden
speelt dan tegen: Doetinchem,
DVC '26, Grol, Longa'30, MvR, Pax,
Rijnland, SDZZ, Sprinkhanen,
Varsseveld en Viod.

Deldens
Buurtfeest
Vrijdagavond 29 juni wordt er bij
de familie Scheffer aan de Nieuwenhuisweg l in het buurtschap
Delden het jaarlijkse buurtfeest
gehouden. Dat begint met het traditionele vogelschieten, waarbij
ook de "koning van 2000" Henri
Eggink van de partij zal zijn.
Daarnaast vinden de traditionele
volksspelen plaats zoals bijvoorbeeld het schieten vrije baan en
vaste baan, bolero e.d. Ook worden
die avond voor de Deldense jeugd
de kinderspelen gehouden. Na afloop van de spelletjes is er in de
versierde loods van de fam. Scheffer een gezellig samenzijn met
medewerking van het orkest "OpPad".

Kastelentoer
De Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" organiseert zondag l juli de jaarlijkse
"Kastelentoer". Het is een toerrit
met een lengte van 180 kilometer
die de deelnemers door het fraaie
Achterhoekse en Twentse landschap voert. Men kan vanaf het
clubhuis aan de Eikenlaan (Kranenburg) starten. De organisatie
stelt prijzen beschikbaar voor de
verst komende deelnemer/ster en
de club met de meeste deelnemers. Voor nadere informatie kan
men bellen met Elly Kempers
0573- 254045.

Klootschietmarathon
De buurtvereniging "Delden" organiseert zondag l juli een klootschietmarathon over een afstand
van 10 kilometer. Er zijn drie klassen t.w. heren- dames- en een ge
mengde klasse. De klootschietwedstrijd is bedoeld voor verenigingen, buurten, families, bedrijven etc. Elk team bestaat uit vier
personen, waarvan er een lid van
de Bond mag zijn. De start van de
heren is zondagmorgen l juli vanaf de fam. Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1. De dames en de ge
mengde klasse starten daarna.

De Snoekbaars
De wedstrijd die "De Snoekbaars"
in de Berkel hield, trok 16 deelne
mers. Wat betreft de vangst,
spreekt de organisatie over een
dieptepunt in de afgelopen jaren.
Slechts drie personen vingen gezamenlijk 4 vissen! De uitslag: l W.
Vreeman, 33 cm; 2 J. Groot Jebbink
20 cm; 3 R. Golstein 18 cm.

Edwin ZeevalMnk Ie
in Rijssen
De R.t.v.er Edwin Zeevalkink
doet het goed in een criterium
te Rijssen. De renner uit Baak
reed een erg sterke wedstrijd
hij won de leidersprijs en ging
in de finale alleen op pad voor
de hoofdprijs.
Dit alles lukte en Edwin kwam solo naar de streep,een sterk staaltje
wielrennen van R.T.V.er in dienst
van de wielerclub Eemland 2e
werd Freddy Wolsink uit Aalten.
Ook Rudi peters stond aan de start

bij z,n mastercours in deze wedstrijd kwam al snel een kopgroep
van 11 renners deze werd aan het
eind van de wedstrijd gesplitst in
twee groepen.
Na een close finish besloot de jury
dat Nijmegenaar Ron Paffen won
voor de Wichmonder Rudi Peters
3e werd Harm Poelman uit Roden.
In de nacht van Hengelo (O) behaalde Raymond v Hal de Doesburgse R.T.V.er een nette 10e plaats
in een sportklasse A wedstijd.

Dutch Extreme
wordt uitsputtingssslag
Het eerste mega-survival evene
ment in Nederland, De Dutch
Extreme, had afgelopen zaterdagnacht/zondagmorgen Vorden uitgekozen als wisselplaats.

laatste onderdeel, 49 km lopen
naar Pieterburen. Maandagmorgen om 9.30 uur waren er 16 van
de 40 gestarte teams binnen (bijna
50 uur na het vertek op zaterdagmorgen 8.00 uur vanaf de St. Pie
tersberg in Maastricht!).
De feeerieke omgeving van het ver- Een team van Free-wheel moest
lichte kasteeel vormde een schril met nog 20 km te gaan opgeven.
contrast met met de binnenkomst Ze lagen toen nog op een 4e plaats.
van de meeste teams, die het al Het tweede team, bestaande uit de
zwaar te verduren hadden gehad.
gebroerders Kruiper uit Raalte,
De 65 km kanovaren en 185 km eindigde op een uitstekende 9e
mountainbiken hadden hun spo- plaats.
ren achtergelaten op de gezichten Tijdens de nachtelijke wissel in
van de deelnemers. Het eerste Vorden waren er verschillende
team kwam om 13.45 uur bij het
plaatselijke duursporters onder
Kasteel in Vorden aan, de laatse het publiek te vinden. Het enthouteams in de loop van de ochtend. siasme was groot en de bewonde
Na een korte rustpauze, waarbij ring niet minder. De vraag is of
soms tegelijk werd gegeten en ge een dergelijk evenement navolmasseerd, ging het verder op de ging verdient als misschien de
skeelers richting Noord-Laren. De helft van de deelnemers de finish
eerste teams vertrokken in het pik- haalt.
kedonker, slechts geholpen door De winkel van Freewheel fungeereen soort mijnwerkerslamp. Via de tijdelijk als een perscentrum,
Lochem en Laren voerde de route vanwaaruit de website up to date
over de Holterberg richting Drent- werd gehouden en foto's werden
he. Op dit onderdeel van het tra- doorgemaild.
ject waren de verschillen het Martien Pater, die zijdelings bij de
grootst. Er waren teams, die de 140 organisatie was betrokken, ziet
(!) km in ruim 8,5 uur aflegden, wel mogelijkheden om een derge
maar er waren ook teams, die er lijk evenement op kleine schaal in
meer dan 12 uur over deden. De Vorden e.o. te organiseren in sabeide teams, die door Free-wheel menwerking met plaatselijke surgesponsord werden behaalden bij vival-enthousiastelingen. Dutch
het skeeleren de snelste tijd.
Extreme was misschien iets te exDe echte genadeklap werd aan de treem, maar als experiment zeker
meeste teams uitgedeeld op het geslaagd.

Biej ons in
d'n Achterhook
En, Toon, nog stief van de aovend vierdaagse?" Toon van de Spitsmoes
kwam met een krop sla uut 'n hof loopn too'k zaoterdagmaarn biej
urn kwamme. "Nee, da'k zo stief lope kump meer van de klompe die'k
an hebbe. Daor kan'k nooit zo bes op veuruut. 'k Heb trouwens hele
maols neet met ewandeld, 'k Bunne now eenmaol neet zo weg van
die georganiseerde wandel- of fietstochten. Neet umda'k t'r een hekkei an zol hemmen, an wandeln of fietsen, oh nee, 't tegendeeel zelfs,
'k Wolle da'k t'r mien brood met kon vedienen. Maor dan wel graag
op mien eigen holtjen, met zien tweeen geet ok nog.
Maor dan wi'k wel graag de tied hemmen umme een katteker, markaole of gelleguurze te konnen bekiekn. En dan neet veplich wean
perse 10 kilometer of binnen een bepaolde tied te loopn. Dat he'k
trouwens wel met meer dinge. Een vekantie met een georganiseerde
busreize is an mien ok neet besteed. A'j dan aans in Oostenriek zit
mo'j d'r 's maans um zes uur uut. Dan gaot ze nao de hette van Me
ran, net at ik uut wil slaopn. Of in de reagen nao de Kriml-wasserfalle, net of t'r nog gin water genog de loch uut kump soezen. En umme
dan an 't ende van de reize zo muu as een hond in huus te kommen.
Maor 't is goed dat neet iederene d'r zo oaverdech want dan was Arke
of OAD zo failliet. Gelukkig kan iederene doen wat um zelf 't beste
past. En neet tevolle nao 'n ander kiekn. Want 't is ok wel zo da'j te
geswoordig al wiet mot gaon wi'j d'r nog een betjen biejheurn. Dan
mo'j al haos nao India, China of Mexico, kotterbiej is nauwelijks nog
de moeite weerd.
Laot mien dan maor wandelen in Hackfort of Kiefskamp. Zien of ze al
met 't nieje onderkommen van de scouting begint. Want daor heb ze
zowaar geld van de gemeente veur ekreegn. Veurig jaor biej de alge
mene beschouwingen wier d'r nog ezeg dat een subsidie "niet waarschijnlijk" was. Dat ze d'r now toch nog ƒ 35.000.- veur oaver hebt volt
te priezen. Zo te zien, aldus Toon, hè'w toch ok nog wel vestandige
luu biej ons in d'n Achterhook".
H. Leestman

olitie varia
Vrijdag 15 juni
's Avonds rond 23.00 uur is een
fietser aangereden door een automobilist. De personenauto reed
met hoge snelheid door de be
bouwde kom. Nabij de kruising
met de Raadhuisstraat wilde de
fietser rechtdoor en sloeg de personenauto af. Hierbij raakte de automobilist de fietser met de rechterzijkant van zijn auto tegen het
voorwiel. Hierdoor kwam de fietser ten val. De fietser is door dit
vooral erg geschrokken, maar
raakte niet gewond. Wel is de fiets
beschadigd. Het kenteken van de
auto is bij de politie bekend.
Zondag 17juni
's Nachts is er een alcoholcontrole
geweest op de Zutphenseweg. Er
zijn 32 automobilisten gecontroleerd op het gebruik van alcohol.
Geen van de bestuurders had ge
dronken. Ook zijn er nog twee fietsers bekeurd voor het rijden zonder verlichting.
Een nacht later is er ook gecontroleerd op het gebruik van alcohol.
Hiervoor hebben vier bestuurders
moeten blazen. Ook nu bleek dat
geen van hen had gedronken.
Er heeft zich een aanrijding voorgedaan op de kruising Galgengoorweg en Wildenborchseweg.
Door een voorrangsfout raakten
beide voertuigen licht beschadigd.
Er raakte niemand gewond.
Maandag 18 juni
Er is aangifte gedaan van diefstal

van een volgeladen aanhanger
vanaf het terrein van een bouwbe
drijf. Hiervoor heeft de dader het
slot van het hekwerk geforceerd.
De aanhanger was volgeladen met
stellages.
's Nachts is er ingebroken in een
personenauto. Het slot van het
portier aan de bijrijderszijde is vernield. Uit de auto is een radio-CD
speler ontvreemd.
Diezelfde nacht is er nog een autoinbraak geweest. Ook van deze
auto is het portierslot geforceerd.
De buit is een autoradio CD speler
met luidspreker en versterker. Ook
zijn er een tiental CD's en 2 automatten meegenomen.
Woensdag 20 juni
Vanmorgen werd er aangifte ge
daan van diefstal van een mobiele
telefoon en geld. Deze spullen zaten in een tas die heeft gestaan in
de kleedruimte van sporthal "Het
Jebbink".

Gevonden en verloren voorwerpen, vanaf 14 juni 2001
Geen gevonden voorwerpen.
Verloren voorwerpen:
- kentekenbewijs en APK-papieren
- blauw/paarse Kipling portemonnee
- klein model schoudertas, groen/
beige
- bruine vingerhandschoen

L.R. en P.C. de Graafschap
Zondag 10 juli jl. waren de Alme
lose ruiterdagen, hier behaalde
Anita Berenpas met Laika een
tweede prijs in de klasse L2.
Zaterdag 17 juni was er een dressuur wedstrijd voor paarden in
Eefde, hier werden de volgende
prijzen behaald.
Irene Regelink met Lea een eerste
prijs met 163 punten in de klasse
M2.
Martien Brunshorst met Rubin
een eerste en tweede prijs met 172
en 163 punten in de klasse M2.

Anita Berenpas met Laika een
tweede prijs met 172 punten in de
klasse L2.
Marina Gotink met Odine een zesde prijs in de klasse L2.
Marleen Mokkink met Monsigneur SP een eerste prijs in de klasse LI.
Sandra Kappers met Nieuwmoeds
Oledo een vierde prijs in de klasse
LI.
Karin Steenblik een vierde prijs
met 172 punten in de klasse B.

Fietsvierdaagse Jong Gelre
Jong Gelre organiseert vanaf
maandag 2 juli tot en met donderdag 5 juli een fietsvierdaagse.

slotavond( donderdag 5 juli) in de
omgeving van Hengelo wordt ge
fietst.

De start is elke avond vanaf het
Dorpscentrum in Vorden. De te rijden afstand per avond bedraagt 25
kilometer. Op de eerste avond is
een route uitgestippeld in het
buurtschap Leesten; dinsdag 3 juli
omgeving Warken, woensdag 4 juli omgeving Medler, terwijl op de

Voor de groep met het grootst aantal deelnemers stelt de firma Bloe
mendaal & Wiegerinck een beker
beschikbaar. Om voor een medaille in aanmerking te komen dient
men tenminste drie avonden de
route uit te rijden. Voor een hapje
en een drankje onderweg wordt
gezorgd.

Bazaar/ speelgoedmarkt
school "Het Hoge1
.99

Op school Het Hoge was 14 juni
jl. een speelgoedmarkt. Het was
prachtig weer en de belangstelling was groot. Jong en oud
deed met diverse spelletjes
mee.
Er werd veel speelgoed verkocht
en de sfeer was erg gezellig. Menigeen deed zich tegoed aan ijsjes,
koffie met eigen gebakken cake,
hamburgers en nog veel meer.
Tussen alle spelletjes door kon

men genieten van diverse optre
dens van de kinderen.
De totale opbrengst van deze middag was f4.007,25.
Hiervan is f 2.000,- overgemaakt
naar het Ronald MacDonald kinderfonds.
Deze fijne succesvolle middag was
mede mogelijk omdat vele lokale
ondernemers hebben gesponsord,
door prijzen, spelletjes en spulle
tjes beschikbaar te stellen.

Avondrondleiding

Zondag 15 juli, woensdag 18 juli en zondag 22 juli:

Open dagen zomer 2001 in het pinetum
DeWierSSe

de Belten
Voor liefhebbers van stilte,
ruimte, mooie kleurschakeringen en bijzondere vormen, is
het nu de tijd om een bezoek te
brengen aan het pinetum de
Belten te Vorden.
Deze particuliere verzameling
naaldbomen omvat vele honderden soorten en cultuurvariëteiten,
samengebracht op een parkachtig
terrein van bijna twee hectare, ingebed in het gelijknamige landgoed aan de Wildenborchseweg.
Op alle dinsdagavonden in juli en
augustus worden er rondleidin-

Zaterdag 30 juni a.s. is er in zaal
'de Veldhoen' in Doetinchem (Langerak) een dansavond met mede-

In de ouderwetse moestuin zorgt
een mengeling van groenten en
snijbloemen voor een zomerse
sfeer.

Buiten deze georganiseerde rondleidingen is het pinetum op alle
dagen van de week op eigen gele
genheid te bezoeken.

Dansavond in Doetinchem

.^««^(UPJIK^-UUTOIK.^

In de rozenparterre en in de
borders nadert de zomer haar
hoogtepunt. Clematis,. kamperfoelie en klimrozen sieren de
pergola langs de 'lage tuin', ooit
beschreven als één van de volmaakste tuinruimtes in Nederland.

gen georganiseerd. Juist dan is er
een speciale belichting, de vogels
zijn nog druk in de weer en de kikkers vieren feest in de kleine vijver
temidden van de bloeiende waterlelies.
Het pinetum ligt aan de Wildenborchseweg 15, ingang landgoed
de Belten te Vorden. De verzamelplaats wordt aangegeven. Liever
geen honden meenemen.

Wandelend door loofgangen, rustend op banken en stoelen in de
schaduw, doet men allerlei ontdekkingen: en regenboog in de
stralen van een hoge fontein, kikkers onder de gigantische Hostabladeren, vlinders in de Buddleia,
beien in de Acanthus . . . Op De
Wiersse is de zomer van een verleden tijd steeds te ervaren.
16 hectare tuinoppervlak om het
omgrachte huis met fonteinen en

GRASMAAIEN
ZONDER AFVAL?

beelden, moestuin en verdiepte
tuin, berceau en pergola.
31 hectare landschapspark in een
300 hectare landgoed bestaande
uit kleinschalige Achterhoekse
bossen, weilanden en akkers, lanen en beken.

TORO

Inlichtingen, reserveringen voor
rondleidingen, afspraken voor een
groepsbezoek buiten de open dagen: 0573^51409, fax 0575-556240
of VW Vorden 0575-553222.

Dat kan met de unieke
Recycler® maaier van Toro
Gepatenteerd maaisysteem
Geen afval
Geen gesjouw met grasvanger
40% tijdsbesparing
Natuurlijke bemesting
Milieuvriendelijk
5 jaar startgarantie

Laat ze niet vallen
In ons land wordt l op de 150 mensen getroffen door epilepsie.
Wij staan voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting via
een infolijn, folders en brochures, begeleide
vakantieactiviteiten, individuele hulp en
epiiepsieprojeclen in ontwikkelingslanden.

werking van dansorkest Knetter.
Voor aanvangstijd zie ook de Contactjes elders in dit blad.

Word donateur.
Er is nog zoveel te doen.

NU MET AUTOMATIC WIELAANDRIJVING
'l'oro dealer

Giro 222.111

KOELEMAN

BARCHEM

Borculoseweg 3

Tel.0573-441258

Nationaal Epilepsie Fonds
Postbus 270, 3990 GB Houten
www.epilepsiefonds.nl

RIDDERHOF Selectie
PEUGEOT

OLIE
BESTELLEN!
Vlotte levering
en scherpe
prijzen

üi

LEEUWEKEUR
GEBRUIKTE
AUTOS

I063D
I063D
I063D
I063D
I063D
I063D

.0 Accent
48.000 km
.l Accent
120.000 km
.l Étoile
99.DOO km
.l XN,lmv.A.spoiler,mlv.
81.000 km
116.000 km
.5 D,
.5 D Accent, trh.stb.elsp.cpv.elr. 77.000 km

205 3 D .4 Géneration, cpv.elr.
205 3 D .4XR
• Nationale Auto Pas l306 3D
306 3D
306 4D
306 5D
306 5D

.4 Plus, A.spoiler
.4 Plus, radio.sch.k.dak
.4SL
.9 XRD, 15"lmv.
.9 XRD, cpv.erv.reg.s.mlv.

60.000 km 1997
175.000 km 1991
91.000 km
72.000 km
109.000 km
160.000 km
72.000 km

406 5D 2.0 ST HDi 90pk Break

OBOVAB
* PEUGEOT
\ASSISTANCE

1995
1995
1994
1996
1996
1998

53.000 km 2000

Partner l .9 D Combispace
Partner l .9 D 190C, cpv.stb.st.ond.

190.000 km 1997
66.000 km 1998

Expert l .9 TD Comfort, Imv.radiocass. 102.000 km 1997
Deze moet u beslist gezien hebben!

PEUGEOT 106 l.l Sport
Deze Peugeot is kanariegeel en heeft een pittige
l. l Ltr. motor voor sportieve prestaties. Een open
dak, lichtmetalen velgen, een achterspoiler, centrale
portiervergrendeling, electrische ramen en mistlampen
voor maken deze i 06 zeer compleet
Deze sportieveling heeft slechts 21.000 km gereden
en is van mei 2000.
Voor f. 22.950,-- bent u de nieuwe eigenaar
inclusief l jaar volledige garantie.
Openingstijden;
Maandag-donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

08.00 - 18.00 u.
08.00 - 20.00 u.
09,00 - 16.00 u.
Meer informatie over gebruikte occasions: WWW.PEUGEOT-RIDDERHOF.NL

605 4D 2.0 SLi
605 4D 2.0 SLi , trekh. stblok.

1995
156.000 km 1994

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
OFFICIEEL PEUGEOT-DEALER

Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 19 47
Ruurloseweg 45-47 Vorden, tel. 0575-551217

JE VOELT JE L E K K E R D E R IN

EEN PEUGEOT

PEUGEOT

HOLLANDSE HAGELWI

BLOEMKOOL

PRACHT HOLLAND BOSPE EN

SAPPIGE NEKTARINES
30 VOOR

FRUITHANDEL

F. HUUSKEN EN ZN.
MINI KAAPSVIOLEN
3 VOOR

2 BOSSEN BLOEMEN

6.95

11,00

9,95

BOS BOZEN a 20 STUKS

7,95

TEGEN INLEVERING WAARDEBON

Valeweide
Bloemen en planten

ARIE MINK BAKKERIJ T STOEPJE VORDEN
ALLE SOORTEN
BROOD

ROONIBOTER

HARDE DUITSE

APPEL PENCEE

BROODJES
20 VOOR
00

TOSCAANS BROOI

2 VOOR
00

10 VOOR

f

00

'f

RUNDERRIBLAPPEN
1kg

HAMLAPPEN

10,00

KOGELBIEFSTUK
3 STUKS

1 kg

Weekpakket
vleeswaren

10,00

'f
H
Uitgezonderd
brood
vanjoen.

BOERENGEHAKTROLLADE
10,00

PER STUK

4,95

De 4e GRATIS

VARKENSROLLADE 100 gr

2,45

SCHOUDERHAM lOOgr

2,45

GEBRADEN KIPFILET ioogr

2.45

samen 7,35

_

nc

NU VOOR U,Ub

Ook verzorgen wij graag uw barbecuefeestje, haal de folder op bij onze kraam!!!
Elke week op de markt in Vorden

3 VOOR

UW VORS^ClCr D IJ KG RAAF

natneaumf^

.

n

Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken

d r u k k e r i j We eve r s

Printing on demand ook voor kleinere oplages
Internetpresentaties
Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen
Drukkerij
Uitgeverij
Ontwerp en lay-out
Printing on demand
Stansen/verpakkingen
Internetdiensten
Systeembeheer

'

Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
WEVODRUK,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT
UCHTEIWOORDE:
WEEVERS ELIMA,

ui

ISO 9002

TEL (0575) 51 23 06
TEL (0314) 62 50 53
TEL (0573) 4512 86
TEL (0544) 37 13 23

Uitslag Paaskruiswoordpuzzel en
uitslag Ideurwedstrijd
Weekblad Contact

Met AVON de zomer door
Make-up heeft tot doel het ge
zicht te verfraaien door
'schoonheidsfoutjes' te corrigeren en de goede eigenschappen
te accentueren, waardoor het
zelfvertrouwen van de vrouw
vergroot wordt.

De uitslag van de kruiswoordpuzzel die in het Paasnummer van Weekblad Contact stond, is als volgt:
ƒ25,ƒ20,ƒ15ƒ10ƒ10ƒ10ƒ10ƒ10ƒ10ƒ10-

J. Loman
B. Timmer
Mevr. Bokkers
A. Megelink-Nijland
A. Pauwels
B. Koerselman
M. van de Kamer
H.J. Wijnbergen-Nieuwland
JA Helmink
S. Spijk

Breegraven 25
Ruurloseweg 78
Waalderweg 61
Ruiterboschweg 5
v, Suchtelenstraat 50
Insulindelaan 72
Wildenborgseweg 8
Lochemseweg 4
Nieuwstad 32
Beukenoot15

Warnsveld
Vorden
Mariënvelde
Ruurlo
Zutphen
Vorden
Barchern
Warnsveld
Vorden
Ruurlo

Uitslag kleurwedstrijd:
In het Paasnummer plaatsten wij in samenwerking met Ponypark Slagharen een kleurwedstrijd. Enkele honderden inzendingen kwamen binnen waaruit een deskundige jury de volgende prijswinnaars aanwees.
De hoofdprijs is een schitterend cowboy-of indianenpak en een gratis toegangskaart om met vier personen het
attractiepark te bezoeken.
Ook waren er tien speciale toegangskaarten te winnen. De winnaars hebben elk samen met drie familieleden
gratis toegang tot het attractiepark.
Hoofdprijs:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Alix Schoonheyt
Iris Bleumink
Marlous Leunk
Anné-Maartje Keij
Iris Velthuyzen
Angela Spijkers
Jan Geurts
KimBlikman
Marije Speijers
tjylan Norde
AnneKnoef

Lammerhof 133
De Beekoever 40
StrooS
De Lange Garde 9
Het Zwanevlot 283
Past. Bouwhuisstraat 13
Ottenkampweg 8
Koolzaad 5
Brinkerhof 52
Aaltenseweg 5a
De Voornekamp 19

De prijzen zijn tot en met vrijdag 6 juli af te halen aan ons adres:
Drukkerij Weevers, Weekblad Contact, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.

Warnsveld
Zutphen
Vorden
Warnsveld
Zutphen
Baak
Keijenborg
Ruurlo
Vorden
Hengelo (Gld.)
Vorden
De redactie

'Verhalen en muziek' in Theater Onder de Molen:

Theaterseizoen
van start

Makeup dient aangepast te worden aan de kleding en de leeftijd
van de vrouw. Wees eerlijk, we willen er toch allemaal goed uitzien
en met de juiste makeup, kleding
en kleur kan men dat bereiken.
Avon cosmetica wordt inmiddels
in 140 landen verkocht zo ook in
Nederland. In Vorden is consulente Wilma Addink, daar verwelkomt ze belangstellenden op de
Hoetinkhof72.

Het assortiment van Avon is inmiddels zeer uitgebreid, niet alleen cosmetica maar ook lingerie,
badmode, sieraden, cadeauartike
len en kinderartikelen. De produkten hebben een hoogwaardige
kwaliteit tegen een gunstige prijs.
De Avonbrochure verschijnt elke
drie weken telkens met nieuwe
aanbiedingen.
Binnenkort heeft Avon een leuke
actie, bij de consulent wordt voor
een bepaald bedrag gekocht en
Avon biedt dan een artikel aan
voor een reclameprijs. Dat kan bijvoorbeeld een lipstick, mascara,
bodycreme of gezichtscreme zijn.
Dit gedurende vier campagnewe
ken. Hierna krijgt men van Avon
een prachtige sjaal.

Museumcollectie
blijft groeien
De collectie van het Museum
voor Heiligenbeelden in de Antoniuskerk te Kranenburg blijft
groeien. Er is ook dit seizoen
weer veel belangstelling van bezoekers. Een welkom neveneffect is dat er dan ook mensen
komen die zich realiseren dat
ze thuis op zolder nog wel een
of meer beelden hebben staan
die ze graag een goede bestemming willen geven.
Zo komen er bijna wekelijks nieuwe aanwinsten bij die, in bruikleen en vaak zelfs als schenking,
voor het museum beschikbaar
worden gesteld.
Er zijn ook 'vrienden van de Antoniuskerk' die het idee om in deze
kerk een gastvrij onderkomen te
bieden aan beelden van heiligen
extra willen steunen. Zoals de me
vrouw die op een veiling een bijzonder mooi houten beeld van een
Maria met het Kindje Jezus op
schoot zag staan. Ze besloot een
bod uit te brengen en meldde ons
dat ze het beeld heeft aangekocht
en dat het nu in bruikleen in de
collectie mag worden opgenomen.
En in de toekomst aan de Stichting
zal worden geschonken.
Omdat deze nieuwe aanwinsten
minder opvallen tussen de ruim
350 beelden die al in de kerk staan
is besloten een paneel in te richten
voor 'nieuwe aanwinsten'. Daar
komt dus tijdelijk deze Maria te
staan plus bijvoorbeeld een tweetal kleine witte biscuitgebakken
beeldjes en een reliëf van de heilige Theresia in een lijst. Binnenin is
een muziekwerkje ingebouwd dat
beschadigd is maar dat indien mogelijk zal worden gerepareerd.

In het gastenboek waarin bezoekers nu al zeker vijfhonderd recensies hebben geschreven, staan ook
enkele regels van Kardinaal Simonis die deze maand een bezoek
heeft gebracht aan de kerk. Hij
sprak na zijn rondgang door de
kerk zijn waardering uit voor wat
er in de Antoniuskerk is gedaan
om én de kerk én veel heiligenbeelden voor de toekomst te bewaren en betuigde in het gastenboek
'zijn oprechte dank voor dit zo positieve initiatief.
Verder groeit in de landelijke media de belangstelling voor het Museum voor Heiligenbeelden. Zo
schrijven deze zomer het Katholiek Nieuwsblad maar ook het
weekblad Hervormd Nederland
waarderende woorden over het
museum en zal de KROtelevisie in
september aandacht besteden aan
het kerkmuseum van Kranenburg.
Tenslotte is nog een vermelding
waard de groeiende belangstelling
voor het museum van groepen die
uit de omgeving maar ook uit verre delen van het land en dan per
bus een bezoek aan het museum
brengen. Er zijn nu al bijna dertig
groepen die dit voorjaar in de kerk
zijn geweest of een afspraak hebben gemaakt deze zomer langs te
komen. Ze worden door een deskundige gids rondgeleid en bekijken de collectie en het klankbeeld.
De vele vrijwilligers die gedurende
de hele zomer de individuele gasten begroeten krijgen veel waarderende woorden ook voor het
klankbeeld 'Een heilig Beeldverhaal'.

Digitaal autoshoppen in
belang van consument
Woensdag 4 juli start het zomerseizoen van Theater Onder
de Molen in Vorden. Iedere
woensdagavond in de maanden
juli en augustus opent het
theater haar deuren en zullen
de Vordense troubadour Gery
Groot Zwaaftink, goochelaar
Wim Hooghiemstra en de verhalenvertellers Diny Hiddink
en Peter Hoefnagels het publiek vermaken.
De zomerserie "Verhalen en muziek' is inmiddels een niet meer
weg te denken onderdeel van het
programma van Theater Onder de

Molen. Met name in de drukke vakantieperiode is het Vordense
theater vaak tot in de nok toe ge
vuld en is het voor de toeristen
smullen geblazen als ze luisteren
naar bijvoorbeeld de humoristische verhalen van Diny Hiddink of
kijken naar de goochelkunsten
van Wim Hooghiemstra. Deze optredens worden afgewisseld met
muziek van artiesten zoals gitarist
Jan Guichelaar, violiste Simone
Boerstoel en pianist Gerrit Emsbroek.
De artiesten zullen per toerbeurt
optreden. Woensdagavond 4 juli

komt de Vordense troubadour Ge
ry Groot Zwaaftink met zijn gitaar, zang en verhalen naar Linde.
Ook de Lochemse verhalenvertelster Diny Hiddink staat deze avond
op de planken van Theater Onder
de Molen. De Vordense journalist
Peter Besselink zal de avond aan elkaar praten en enkele spannende
reisverhalen en humoristische cabaretteksten ten gehore brengen.
Theater Onder de Molen is gevestigd aan de Lindeseweg 25. Kaarten kunnen van tevoren worden
gereserveerd via 0575-556987 of bij
de VW in Vorden.

ZUTPHEN - Steeds meer mensen laten zich informeren via Internet. Ook
de automobielbranche heeft deze directe weg naar de consument
gevonden, zoals blijkt uit de nieuwe website van autobedrijf Herwers.
Op www.herwers.nl heeft u direct contact met deze groep enthousiaste
Nissan-dealers in Doetinchem, Hengelo G., Zevenaar en Zutphen.
Herwers introduceert zo het digitale autoshoppen, of kortweg gezegd:
veel informatie over de gehele Nissan-lijn, nieuw binnengekomen
occasions, onderhoud, reparaties, financiering en nog veel meer relevante zaken. Hiermee kan de consument zich snel laten informeren.
Dat het Herwers-team het daar niet bij laat blijkt wel uit het interactieve gedeelte, waar uzelf uw wensen kenbaar kunt maken. 'Uiteraard
b l i j f t het slechts een medium om thuis snel informatie op te vragen'.
aldus Gert Uefferink, woordvoerder voor de Herwers-bedrijven. 'Voor
een persoonlijk gesprek, een deskundig advies en een proefrit blijft een
bezoek aan onze showrooms noodzakelijk'. Wilt u meer weten over
digitaal autoshoppen, surf dan eens naar: www.herwers.nl
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Geboortekaarten

MEER
DAN
TAPIJT

Kom gerust eens

COUPONNEN
In 200, 400 en
500 cm breed
van l meter tot l 2
etCI lang.
Meet snel uw
kcimer want
uw maat is er

bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie
kaartjes.
Als presentje

\/ast bij i

Helmink ruimt op!
Tapijt 'Accordis'
Beige» 400 breed. Zuiver scheerwol
OP*OP-PRIJS

mag u een leuk
cadeautje
uitzoeken.

198.
29„95
119.

Vinyl
Diverse dessiris. 200 breed, Van 4##>
Nu van de rol per meter voor OP^OP
Hoog pool tapijt
In bruin, beige of geel, 400 breed
OP*OP-PRI/S
Rolgordijnen en zonwering
Diverse maten en kleuren.
UÏT VOORRAAD OP*OP
NU MET

50% korting

Trap/gang tapijt 'Baltic'
70 Kleur forrest, 400 breed. Van jp£< OP=OP

Zomerdeken dessin
100% katoen
160x250 cm van 13&&5 nu
tweepersoons van 1 7 5 voor
lits-jumeaux van 12»#5 voor

Flavo
or*
OPOP-PRIJS
89
OPOP-PKffS 149?5
OP=ÖP-PR1JS 159?5

Siaapkamertapijt 'Master'
Inclusief ondertapijt
In modekleur violet. 400 breed OP*OP-PRIJS
Polyether matrassen SG40 soft
1OH in de maat 80xi90^___
——"l „I^?2"
r^wtEVERBM*^ l "?da€f •
m de maat >0 x 200 \ ^^ MATEN J §3 j?"
in de maat 140 x 200 L —~~-——
3ÜJO»"

Alle tapijten worden gratis genteten en gelegd (met uitzondering van trappen en couponnen!)

rd e n
d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086

HELMI

Z u t p h e n s e w e g 24
Tel. 0575-551514

Eibercpen
J.W. H a g e m a n s t r a a t 3
Tel. 0545-474190

E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

H E L M I N K

meubek

M A A K T

OPRUIMING
Herenjacks, micro suede
299,-nu vanaf 179,Kolberts o.a. Desch
699,- nu 299,Taifun collectie nu 50% korting
Zomerblouses
149,- nu 89,-

H E T

www.helminkmeubelen.nl

M O O I E R

B l J

U

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI

b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

iel. 0573-253039 - Fax 0573-254919- Mobiel 0654220156
Telefoon 0573-451306

Kijk
voor

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BELLEN!

TEUNISSEN

Ontwerp en
realisatie internetsites

meer
nieuws
op:
. ••

M O D E
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

T H U I S .

Weevers Net

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

Oranjefeest Wildenborch

Rob Holsbeeke
schutterskoning
De 'Vogel" bleek zaterdagmiddag tijdens de Oranjefeesten in
het buurtschap Wildenborch
uit het goeie hout gesneden.
Een taai exemplaar. Nadat de 80
dames en heren het "dier" ruim
4,5 uur lang met kogels hadden
bestookt, kreeg hij uiteindelijk
toch het genadeschot.
Rob Holsbeeke was de gelukkige!
Hij werd door voorzitter Reint
Mennink tot de onbetwiste schutterskoning van de Wildenborch
gekroond.
Het Oranjefeest begon traditioneel
met een optreden van de Wildenborchse toneelvereniging T.A.O.
Het gezelschap speelde beide avonden in een bomvolle Kapel. De
laatste keer tijdens het Oranjefeest, zo vertelde regisseuse Frieda
te Lindert onlangs. TAO. wil zich
in de toekomst concentreren op de
eigen uitvoeringen in februari met
wat "langere stukken". Voorzitter
Reint Mennink denkt niet dat het
zo'n vaart zal lopen.
"Wij zijn voor volgend jaar al wel
bezig met het zoeken naar een andere groep die voor ons kan optreden. Ik denk dat het toch wel re
gelmatig zal voorkomen dat TAO.
voor ons zal spelen. Wanneer b.v.
hun jaarlijkse eigen optreden niet
kan doorgaan, dan is het wellicht
toch mogelijk dat ze op het Oranjefeest spelen". Hoe het ook zei, de
uitvoering van TA.O. tijdens dit
feest was weer tot in de puntjes
verzorgd.
In het blijspel "Wie zal 't winnen",
konden de lachregisters weer volop worden opengetrokken. Onder
regie van Frieda te Lindert een vlot
gespeeld stuk, waarbij een postbode via de 06 lijn trachtte om de
twee boerenzonen Derk en Mans
Polman aan een huishoudster te
helpen. Niet alleen huishoudster,
nee ze moest volgens de broers "
ietsje meer in huis hebben". Kortom vele dames passeerden de re
vue, jong, mooi, sexy.

Erehaag voor bruidspaar

Het eind van het liedje was evenwel dat niet de jonge meid, waar
de broers het op gemunt hadden,
maar gewoon de buurvrouw de
nieuwe huishoudster werd. De medespelenden waren: Reinier en Appie Klein Brinke, Frits Pladdet, Gerda Wezinkhof, Harrie Dinkelman,
Erika Mennink, Kristie Holsbeeke
en Annet Zeper. Grime Ina Wesselink.
Zaterdagmiddag begon het Oranjefeest, met medewerking van de
muziekvereniging "Concordia"
met een kleine optocht van de kinderen uit de Wildenborch en de
school "De Kraanvogel". Bij het
feestterrein nabij kasteel de Wildenborch werden vervolgens ballonnen opgelaten en opende de
heer D.C. Staring de festiviteiten.
De uitslagen van de diverse spelen:
Vogelschieten: l Rob Holsbeeke
(koning); 2 Jan Kornegoor ( kop); 3
Hans Ezerman r.vl; 4 Annet Zeper
l.vl.; 5 Robert Ellenkamp, staart.
Stoelendans: l Johan Braakman; 2
Arjan Zweverink; 3 Robert Ellenkamp; 4 Hugo Kornegoor.
Sjoelen: l Benny de Keizer; 2 Lien
van Eist; 3 Jacques van Hooydonk;
4 Dinie Staring.
Gavelgooien
( heren); l Jan Willem Kornegoor;
2 Evert Otten; 3 Michiel Staring
(dames): l Ingrid Pladdet; 2 Gerda
Wezinkhof; 3 Dinie Pladdet.
Schijfschieten: l Jaap van Amstel;
2 Frits Pladdet; 3 Herman Wezinkhof; 4 Frans Staring.
Dogkarrijden: l Annet Zeper; 2
Christy Holsbeeke; 3 Marijke de
Keizer; 4 Andre Abbink.
Kegelen: l Evert Otten; 2 Rob Holsbeeke; 3 Jaap van Amstel; 4 Harry
Nijenhuis.

Kijk voor meer nieuws op:

Toen het bruidspaar Alfons
Hoevers en Esther Mulder, afgelopen vrijdag het gemeentehuis verliet, werd het kersverse
paar aangenaam verrast door
een erehaag van motorsportvrienden van de VAMC "De

Graafschaprijders".
De bruidegom is al jarenlang lid
van deze Vordense motorclub. En
geen onverdienstelijk lid want
Alfons Hoevers is vijfvoudig Nederlands kampioen bij de Enduro in

School "De Garve"
verguld met optreden
in zwembad!
De kinderen uit groep 7/8 van
de basisschool "De Garve" uit
Wichmond waren erg verguld
met de uitnodiging van Martin
. Westerik van de zwemaccommodatie "In de Dennen" te Vorden, om als afsluiting van de
Vordense zwemvierdaagse te
komen optreden.
Enkele weken geleden traden zij al
voor 8000 toeschouwers op in het
Gelredome tijdens de finale van de
sport/ kunstmanifestatie "Poeka
Poeka".

Groep 7 van "De Garve" maakte
van de 200 Gelderse scholen de allerbeste yell en groep 8 werd met
"The Whichdocter" (een streetdance nummer) tweede. Vrijdagavond
29 juni zullen de Vierakkerse- en
Wichmondse leerlingen ook in
Vorden mogen laten zien hoe het
er in de Veldhoek ( met de voorronde van "Poeka Poeka" en in
Arnhem aan toe is gegaan. Ze zijn
er bijzonder trots op dat ze ook
aan andere Vordenaren mogen
showen wat ze op dansgebied in
huis hebben.

De Nierstichting
zoekt collectanten
Stephan Braakhekke
wint Superldasse
De Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde zaterdagmiddag onder
ideale weersomstandigheden
een crosswedstrijd, die in de Superklasse werd gewonnen door
Vordenaar Stephan Braakhekke. In de klasse 125 CC zegevierde Martin Roes uit Beek, terwijl
bij de recreanten Henk Kok uit
Hummelo als eerste over de
finish ging.
De uitslagen waren:
Klasse 125 CC: l Martin Roes, Beek
60 punten: 2 Job Koenders Eerbeek

50; 3 Koen Berenpas, Warnsveld
46; 4 Edwin Visser, Vorden 42; 5
Wouter Dijkman, Vorden 27 punten.
Superklasse: l Stephan Braakhekke, Vorden 60 punten; 2 Erwin
Plekkenpol 48; 3 Wienand Hoenink 46; 4 Marcel Bulten 44; 5
Stephan Harkink 41 punten.
Recreanten: l Henk Kok, Hummelo 60 punten; 2 Henk Hellegers,
Vorden 54; 3 Martij n Ketz, Zelhem
48; 4 Johan Braakhekke, Barchem
48; 5 Kees Kooien, 42 punten.

de klasse 400 CC- 4 takt. Ook
maakt hij deel uit van het team
van "De Graafschaprijders" dat
ook reeds enkele malen de nationale titel opeiste.

Voor de nationale collecteweek zoekt
de Nierstichting enthousiaste collectanten.
Bel voor meer informatie:
035-697 80 50

CBFï

NIERSTICHTING

Volledig geschminkt en met passende kleding presenteren zij zich
met hun " zilveren kist". Groep 7
laat de winnende yell horen en
zien. Groep 7 en 8 zingen samen
het Poeka Poeka lied en doen twee
streetdancenummers te weten
"Tarzan en Jane" en de al eerder
genoemde "Wichdocter".
Dit geheel vindt vrijdagavond 29
juni, na de prijsuitreiking van de
zwemvierdaagse, in het zwembad
"In de Dennen" plaats.

BEHEERSING
ALM ERA.
ALTIJD EN OVERAL
TOTALE CONTROLE.

Hoofdkantoor: tutten (Ov.) 0523-682099
• 80 re u/o (O f d.)
T«f. 0543-2727P5
M. O3T4-6S33IP

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

SEETHECHANGE

NISSAN ALMERA VA. / 32.495.CONSUMENTENADVIESPRUS INCL.
BTW EN BPM. EXCL VERWIJDE
RINGS BIJDRAGE EN KOSTEN RIJ
KI AAR MAKEN 3 JR OF 100000 KM
KANDSTOF
VERBRUIK (GECOMBINEERD) VARI
EREND VAN 5,7 TOT 7,8 LTR/100 KM
(OF 17,5 TOT 12.8 KM/LTR) EN CO2
UITSTOOT VARIËREND VAN
152 TOT 188 GR/KM OVEREEN
KOMSTIG RICHTLIJN 80/1268/EEG.
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.
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DOETINCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

Plakhorstweg 1 4
Hummeloseweg 10
Ampèrestraat 6
De Stoven 25

HET T E A M VAN

Tel.(0314)333055
Tel. (0575) 462 244
Tel. (0316) 529 320
Tel. (0575) 522 522

A U T O S P E C l A L l S T E N!

ORANJEFEEST
MEDLERTOL

6 en 7 juli 2001
Zondag 1 juli: fietspuzzeltocht
Prachtige fietstocht voor jong en oud
van ongeveer 20 km.
Sterf vanaf 13.00 uur
bij café 't Wapen van 't Medler.

Vrijdag 6 juli:
gevarieerd feestprogramma
m.m.v. 'de Sleppers, Hoe?Zo! en vele andere talenten
uit het Medler en omstreken.
Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Zaterdag 7 juli: volksspelen
Vogelschieten, dogkarrijden, flesgooien, stoelendans
enz. Voor de kinderen is er een ballonnenwedstrijd,
schminken, kinderspelen, een draaimolen
en een prachtig springkussen.
Aanvang 13.30 uur.

's Avonds groot feest
in de feesthal m.m.v.
'de Flamingo's'

CLICKLAMINAAT
woonkamerkwaliteit!
compleet gelegd inclusief ondervloer £ j\ QC
en standaardafwerking, per m2

V%r •

SPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

DORPSSTRAAT 27 - RUURLO - (0573) 45 31 93
RUURLOSEWEG 2 - HENGELO GLD - (0575) 46 14 84
www.spannevogel.nl

Prijswinnaars Bruggink Keukenimport

Het makelaarskantoor in de praktijk:

De rentmeester

door Martijn Nieuwenhuis &
Benno Klein Goldewijk
Bij onze dagelijkse werkzaamheden komen we regelmatig in
contact met rentmeesters. Vaak
(ver)kopen zij namens hun
cliënt vastgoed, verrichten taxaties en/of verstrekken zij adviezen omtrent allerlei aspecten
van vastgoed. In die gevallen
vertoont hun werkterrein veel
overeenkomsten met dat van
de makelaars in onroerende zaken. Desondanks bestaat er bij
veel personen het romantische
beeld dat het beroep van rentmeester louter bestaat uit het
beheer van landgoederen en
kastelen. Dat dit beeld niet helemaal (meer) klopt zullen wij
nader toelichten in dit artikel.

Wie in de maanden april of mei
een opdracht plaatste voor een
keuken of badkamer bij Bruggink Keukenimport in Heelweg/ Varsseveld, maakte kans
op een korting van ƒ 1.000,- op
het aankoopbedrag.
Zaterdag 16 juni waren de prijswinnaars uitgenodigd in het pand
en daar kregen zij uit handen van
de verkoper die hen geholpen
heeft bij de aankoop, symbolisch
de cheque overhandigd.
Natuurlijk was er ook iets tastbaars en wel een mooie bos bloemen. Alle prijswinnaars waren blij
verrast, want zoals bijna iedereen
was men er van uitgegaan dat zij
de prijs toch wel niet zouden winnen. Als de levering heeft plaatsgevonden wordt altijd contact op-

genomen door het keukenbedrij f
om te vragen of alles naar wens is
verlopen en of er misschien toch
nog klachten zijn. Als alles naar
wens is verlopen krijgt de koper de
rekening en kan de betaling volgen.
Bruggink Keukenimport staat
bekend om zijn goede service en
deze naam willen zij hoog houden. Mocht er onverhoopt iets niet
naar wens zijn, wordt dit in overleg met de koper snel en goed
opgelost. Veel mensen die al eens
iets bij hen gekocht hebben
komen terug vanwege de positieve
ervaringen die zij met het bedrijf
hebben. Natuurlijk spelen ook de
concurrerende prijzen en de vakmanschap die men in huis heeft
mee. Het personeel is uitermate
goed op de hoogte van de moge
lijkheden die er zijn en zij zullen

steeds trachten zoveel mogelijk
aan de wensen van de koper tegemoet te treden en hen zonodig
van advies te zijn.
PRIJSWINNAARS
De namen van de gelukkige prijswinnaars zijn: Familie van Londen, Beuningen; familie Clahsen,
's Heerenberg; familie Hols, Lichtenvoorde; familie Hissink, Doe
tinchem; familie Gierveld, Doetinchem; René van Uum, Kampen;
familie Otten, Westendorp; familie Rothman, Ruurlo; familie Vosser, Halle en de familie Jansen uit
Aal ten.
Zoals u ziet komen de prijswinnaars niet alleen uit deze regio,
maar volgens het bedrijfis het een
goede afspiegeling van het gebied
waar de kopers vandaan komen.

Uitgebreid programma inclusief vogelschieten:

Vordense zomerspelen 19/20/21 juli
De voorbereidingen voor de zomerfeesten in Vbrden zijn in
volle gang. De commissie is er
in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen met
voor elk wat wils.
De zomerfeesten trekken, evenals
Koninginnedag/jong en oud naar
het mooie dorp Vbrden, Dit jaar
moesten op Koninginnedag, vanwege de MKZ crisis, veel programma onderdelen worden geschrapt;
geen kermis en geen vogelschie
ten.
Uit het dorp kwamen al snel veel
reacties en vragen of dan het vogelschieten niet gecombineerd
kon worden met de zomerfeesten.
Dankzij alle medewerking van de
Oranjevereniging en de gemeente
Vorden wordt het vogelschieten

nu gehouden op zaterdag 21 juli.
Gestreden wordt om de titel 'Zomerkoning van Vorden'.
De zomerfeesten beginnen op donderdag 19 juli meteen zeer gevarieerde braderie waarvoor nu al
zo'n honderd kramen zijn aange
meld, een kermis en als nieuw onderdeel een vlooienmarkt. Ook
voor de kinderen worden er extra
kermisattracties opgesteld. Er is
een optreden van linedancers en
er zal een demonstratie zijn van
St. Bernardshonden. Daarnaast zal
clown Henkie de braderie ook nog
komen opfleuren. Ondernemers,
verenigingen of particulieren die
nog een stand willen op de brade
rie kunnen hiervoor contact opne
men met JaVo promotions in Enschede, telefoon 053-4611212.
Vrijdag is er de traditionele kin-

derbraderie; dit jaar uitgebreid
met een aantal clowns en een
schminkstand.
Op zaterdag 21 juli wordt begonnen met het vogelschieten en de
hele dag door zijn er naast de kermis vele activiteiten in het dorp
waaraan deelgenomen kan worden.
De plaatselijke horeca zorgt natuurlijk alle kermisdagen voor het
nodige vertier.
Moest we dit jaar Koninginnedag
in een afgeslankte vorm worden
gevierd, de zomerfeesten bieden
alle ruimte om dit weer in te halen.
Alle informatie en een compleet
programma vindt u in de speciale
zomerkrant die binnenkort in
Contact verschijnt.

Prijswinnaars
Welkoop ballonvaart
Ter gelegenheid van het feit dat
5 jaar geleden de Welkoopwinkels in deze regio verzelfstandigd werden door coöperatie
ABCTA te Lochem, hebben de
Welkoopwinkels te Hengelo,
Ruurlo, Toldijk, Vorden en Zelhem dit voorjaar besloten om
het eerste lustrum gezamenlijk
en samen met klanten te vieren.
Dit gebeurde en zal ook de ko-

mende maanden nog gebeuren
door middel van extra jubileumfolders met aantrekkelijke aanbie
dingen. In één van de folders zat
een bon die ingeleverd kon worden om zo mee te dingen naar een
'van de vijf beschikbaar gestelde
plaatsen voor een gratis ballonvaart. Uit de vele ingeleverde bonnen werd onlangs per winkel een
prijswinnaar getrokken.
Bij goede weersomstandigheden
zullen deze prijswinnaars op a.s.

Traditioneel gezien is het beroep
van rentmeester in de daad gebonden aan het beheer van de zoge
naamde landelijke eigendommen.
Maar als gevolg van de voortschrijdende industrialisering en verste
delijking, met daarnaast de forse
toename van diverse overheidsvoorschriften (bijvoorbeeld tal van
wettelijke regelingen) in Nederland, is het beroep van rentmeester veranderd van beheerder van
vastgoed in die van vastgoedadviseur. De Nederlandse Vereniging
van Rentmeesters (NVR), sinds kort
gevestigd te Veenendaal, bevestigt
dat de functie van de huidige rentmeester zich niet eenvoudig laat
omschrijven. De NVR stelt dat de
huidige rentmeesters zich hoofdzakelijk richten op het beheer, het
verrichten van taxaties en de be
middeling bij de aan- en verkoop
van onroerende zaken, alsmede
het geven van adviezen met be
trekking tot zeer uiteenlopende
aspecten die met de eigendom van
vastgoed te maken hebben.
Thans zijn veel rentmeesters actief
in de agrarische sector, maar ook
zijn er tal van rentmeesters die
zich hebben toegelegd op het zogenaamde stedelijk gebied, onder
andere als gevolg van de grotere
aanspraken die op het landelijk ge
bied worden gedaan. In zeer veel
gevallen treden rentmeesters op
als adviseur/deskundige bij onteigeningszaken (bijvoorbeeld in het
kader van de aanleg van de omstreden Betuwelijn). Ook zijn veel
rentmeesters actief voor gemeenten bij het bepalen van de waarde
van het vastgoed in het kader van
de Wet Waardering Onroerende
Zaken (Wet WOZ). Daarnaast zijn
er rentmeesters betrokken bij de
beoordeling van (her)ontwikkelingslocaties ten behoeve van vastgoedprojecten voor zowel woningbouw als de aanleg van bedrijventerreinen. Een van de hulpmidde
len waarvan zij gebruik maken is
de analyse van de vastgoedmarkt
met de daarbij behorende beoordeling van het zogenaamde opnamevermogen in diezelfde markt.
Door de snelle veranderingen van
de samenleving in ons land en

door het beslag dat op het lande
lijk gebied wordt gelegd door bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen, re
creatie, natuurontwikkeling en
-beheer is het mede een taak van
de huidige rentmeesters de aanwezige kennis te gebruiken voor
de afweging en advisering over alle daarbij behorende belangen. De
ze belangen zijn meestal tegenstrijdig, maar dienen desondanks
toch met elkaar in evenwicht te
worden gebracht. Hierbij wordt ge
let op toekomstige ontwikkelingen, die vooral door politieke factoren worden bepaald maar die in
de fase van de praktische uitwerking ook door rentmeesters bege
leid kunnen worden.
De rentmeesters hebben zich verenigd in de reeds vermelde NVR.
De oprichting van de Nederlandse
Vereniging van Rentmeesters vond
plaats in 1904. Het ledental be
draagt thans circa 400 en bestaat
uit particuliere rentmeesters en
rentmeesters werkzaam bij rentmeesterskantoren, natuurbeschermingsorganisaties, vastgoedontwikkelaars, institutionele beleggingsmaatschappijen en de (rijks)
overheid. De toelatingseisen die
deze vereniging stelt aan haar toe
komstige leden zijn hoog: zij die
nen zeer deskundig te zijn op het
brede terrein van vastgoed en in
hoge mate betrouwbaar.
Onlangs is een van de medewerkers van ons kantoor, te weten
Benno Klein Goldewijk, geslaagd
voor het officiële NVR-rentmeestersdiploma en inmiddels toege
treden tot deze vereniging als aspirant NVR-rentmeester.
Het beroep van rentmeester is,
evenals het beroep van makelaar
in onroerende zaken, niet beschermd. Om toch een zekere be
scherming te verkrijgen met be
trekking tot vakkennis en integriteit hebben de Vereniging «Het
Grondbezit» (thans geheten: de
Nederlandse Vereniging voor de
Landelijke Eigendom) en de NVR
in 1926 de Stichting Rentmeesterskamer opgericht. Rentmeesters
dienen zich door deze Kamer te
laten beëdigen en aanvaarden als
gevolg daarvan dat er in geval van
klachten door deze Kamer onderzoek naar hun werkzaamheden
wordt verricht. Verder is de Kamer
arbiter in geschillen. De voorzitter
van deze Kamer is een vertegenwoordiger van de Rechterlijke
Macht en wordt benoemd door
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. b.v. te
Zutphen.
DE ANDERE MAKELAAR VOOR
UW REGIO!
Bezoek onze website:
www.debos.nl

Oproep:

eigenaars van een
old timer meldt u

donderdagavond 28 juni vanuit
Steenderen vertrekken voor een
hopelijk mooie vaart over de Achterhoek.
De winnaars zijn: uit Hengelo H.
Lenselink, Oude Varsselseweg; uit
Ruurlo J. Dijkman, Goudvinkendijk; uit Toldijk familie Dolman,
Sliekstraat 2, Hummelo; uit Vorden J. Wentink, Stuwdijk; uit Zelhem mevrouw Groote Haar, Koe
riershoek.

Op 15 juli aanstaande organiseert het Nederlands Politie Museum
een show van old timers. De old timers worden gepresenteerd in en
rondom de museumtuin, gelegen in het schitterende park van het
voormalig Aartsbischoppelijk Klein Seminarie aan de Arnhemseweg
346 in Apeldoorn-Zuid.
Eigenaars van een old timer kunnen hun pronkstuk op die dag aan
een groot publiek laten zien. Ook het Nederlands Politie Museum
doet mee aan het evenement en presenteert een aantal historische
politievoertuigen. De old timershow maakt deel uit van 'julimaandevenementenmaand'.
Eigenaars kunnen zich met hun old timer aanmelden bij: Jacques Los
of Marijke Holtrop van het Nederlands Politie Museum, telefoon 0555430691.
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Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Weevers

MBp/MEAO
niveau
vacatures:

> Productiemedewerkers

We zoeken
medewerkers
-die precies weten wat
ze willen.

voor de afdeling Nabewerking.
Werkzaamheden betreffen verschillende schoonmaakwerkzaamheden m.b.t. het nabewerken en
reinigen van onze producten.
Er is geen specifiek opleidingsniveau vereist maar
je moet wel precies en nauwkeurig kunnen werken.

Magazijnmedewerker

den betreffen het verwerken van binnenkomende
orders, verzenden van orderbevestigingen, bestellen van materiaal en gereedschappen, assisteren bij de productieplanning en
archivering.

geen probleem.

Bij voorkeur MBO-niveau met logistieke ervaring.
Werkzaamheden betreffen o.a. het in- en uithoeken

raden en het signaleren van productiebehoeften.

PRECISION TECHNOLOGY

Opleidingsniveau op MEAO-niveau. Werkzaamhe-

Heb je geen ervaring dan is dit voor deze functie

van materialen, beheren en controleren van voor-

Mevo Precision Technology
Bij Mevo Precision Technology werken we met uiterste
precisie aan uiteenlopende fijnmechanische onderdelen
voor de high-tech industrie. 100 specialisten in Nederland
en Slowakije en een modern machinepark staan garant
voor alle denkbare bewerkingen; van draaien en frezen
(CNC en conventioneel) tot het elektrochemisch polijsten
en ontbramen. Onze ervaring en marktgerichte benadering maken daarbij van elk fijnmechanisch werk
een meesterwerk. Mevo is in Nederland gevestigd aan de
Spoorstraat 9, 7261 AE Ruurlo, telefoon (0573) 45 19 45,
fax (0573) 45 19 19, internet www.mevo.nl.
Mevo is "een bedrijf in beweging" en vanwege een continue toename van de bedrijfsactiviteiten zoeken wij op
korte termijn enthousiaste mensen voor de navolgende

Administratief medewerkster

Dit alles met behulp van een geautomatiseerd systeem.

Wat mag je van Mevo verwachten?
Op de allereerste plaats een ambitieuze, informele
werkomgeving waar aandacht voor de mens
centraal staat en waar altijd plaats is voor een
vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling.
Verder mag je rekenen op een passend salaris en

> Onderhoudsmedewerker
Opleidingsniveau op MBO-niveau bij voorkeur electrische/electronische richting. Ervaring op CNC-gebied
en affiniteit met mechanische montage zijn een pré.
Werkzaamheden omvatten diverse onderhoudswerkzaamheden. Bij gebleken geschiktheid en voldoende
leidinggevende capaciteiten behoort de functie
Hoofd Technische Dienst tot de mogelijkheden.

goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse ?
Bel dan met Marco Klein Falckenborg voor meer informatie (0573) 45 19 45, of stuur voor 9 juli
je sollicitatiebrief met c.v. naar MEVO Precision
Technology, ter attentie van M. Klein Falckenborg,
Spoorstraat 9, 7261 AE Ruurlo.
Reageren per e-mail kan ook: info@mevo.nl.

Kom naar een unieke racedag
ZATERDAG
30 JUNI
De echte liefhebbers hebben
natuurlijk allang kaarten,
maar voor de late beslissers is
er goed nieuws. Circuitdirecteür Wim Huiskes
mentore0:rde ooit dat zijn
accommodatie eigenlijk geen
limiet voor toeschouwers
heeft. Er zijn dus zeker nog
kaarten verkrijgbaar voor het
grootste eendaagse sportevenement van ons land.
Assen is voor vele honderdduizenden motorsportliefhebbers het motormekka van
Europa, en de Gauloises
Dutch TT vormt voor alle
Grand Prix-coureurs dé race
van het seizoen, die maar al
te vaak als scherprechter
heeft gefungeerd. De groeiende populariteit van de motor
Grands Prix in eigen land en
ook ver daar buiten, levert dit
jaar in alle GP's een groter
aantal bezoekers op. Naar
verwachting zullen er dit jaar
wederom méér dan 100,000
bezoekers het zes kilometer
lange circuit omzomen.
Wafit traditie speelt een
belangrijke rol. Al 75 jaar prijkt de Dutch TT tijidens het laatste weekeinde in juni op de kalender.
Voor duizenden dagjesmensen en tienduizenden
wegracefans vormt de TT van Assen al jaren een
zelfde belangrijk punt op de kalender als de
Kerstmis en Pasen. Daarbij zorgen de organisatoren in Assen al vele jaren voor een aantrekkelijk
bijprogramma. Dit jaar staan naast de Grand
Prlx-raees in de 125, 250 en Süücc ook drie races
voor het Europees Kampioenschap (125cc, 250cc
en Supersport) op het programma.

Gauloises
nieuwe

Nergens ter wereld kan het publiek op de tribunes
en taluds van zo dichtbij van de stuurmanskunsten van de Grand Prix-coureurs genieten als in
Assen. Dat schept een perfecte band tussen de
coureurs en het honderdduizend-koppige publiek,
waarvan er vaak al meer dan 40.000 de twee trainingsdagen bezoeken.
Daarnaast zorgen 's werelds beste race-asfalt en
de schuin omhoog oplopende bochten steevast
voor de meest spectaculaire en spannende races
van het seizoen. De uiterst billijke entreeprijzen,

een toegangskaan voor een hele dag spektakel
is er al voor ƒ 60,-, vormen een ander pluspunt in de succesformule van de Dutch TT, \
waar door de Koninklijke Landmacht tijdens
de wedstrijddag voor een spectaculaire top
act gezorgd zal worden.

De wegrace Grand Prix
vanNederland, de al méér dan
75 jaar legendarische TT van
Assen, gaat de komende jaren
als de Gauloises Dutch TT
door het leven. Vloeitjesgigant
Rizla+ blijft op het circuit,
maar het van oorsprong Franse
merk Gauloises 'adopteert' het
sinds jaar en dag grootste eendaagse sportevenement van
Nederland, waarmee het TT
Gircuit Assen een nieuwe strategische partner aan haar zijde
heeft.

Het grote scala aan randactiviteiten zorgt,
mede door de TV-registratie in maar liefst
208 landen, over de hele wereld voor een enorme bekendheid.

Iedereen hoopt op een stunt van
Tijdschema
Van den Goorbergh
Gauloises
Vroeger kwamen veel
bezoekers at op het
Nederlandse zijspanduo
Streuer/Schnieders, maar
de laatste jaren gaat het
merendeel van de belangstelling uit naar de race
iii de SOOcc. Niet alleen
o i n dat er zoveel ge weldigë coureurs in meerijden,
maar zeker ook omdat
men stiekem hoopt op
een stunt van landgenoot
Jurgen
van
den
Goorbergh.
PC SOOcc klasse is de
afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware 'Race
der Kampioenen'. Dit Seizoen komen er in de
'Koningsklasse'
maar
liefst zeven wereldkampioenen aan de start, die
samen goed zijn voor 15
wereldtitels. Max Biaggi
(4), Loris Capirossi (3),
Valentiuo Rossi (2),
Haruchika Aoki (2), Alex Crivillé
(2), Kénny Roberts en Olivier Jacque
pakten allemaal al eens eerder het
mondiale goud. Maar met Alex
Barros, de TT-winnaar van vorig
jaar, Garry McCoy, Norick Abe en
Shinya Nakano strijden er méér dan
tien potentiële kandidaten mee om
de overwinning, waaronder Jurgen
van den Goorbergh.
De 'Flying Dutchman' stapte dit jaar
óver naar het Proton KR3 team van
Kénny Roberts, maar heeft Vrouwe
Fortuna nog niet vaak achter op zijn
zitje gehad. De snelle Brabantse
coureur stuurde de 3 cilinder Proton
naar betere resultaten dan iedere rij-

Dutch TT
De trainingen voor het bijprogtamma statten reeds op woensdag 27 juni om 18.00 uur.
De Grand Prix klassen (125cc,
SOOcc en 250cc) beginnen op
donderdag 28 juni om 09.00 uur,
waarna in de namiddag en
avond tot 20.45 uur trainingen
voor de EK-klassen plaatsvinden.
Op vrijdag start het trainingsprogramma eveneens om 09.00
uur en loopt het door tot 17.00
uur. Om 17.45 uur uur start de
race in de EK 125cc klasse.
Het vaste tijdschema voor de
wedstrijddag is voor alle Grand
Prix-races gelijk.
De warm-up trainingen zijn van
09.00 tot 10.20 uur.
den Goorbergh net als vorig jaar de leiding in de SOOcc l

wereldkampioenen
SÖÖcc aan de start
der die vóór hem op de Proton zat,
maar wegliggingsproblemen in Jerez
en een onwillige koppeling tijdens
de verregende Mugello GP, zijn er de
oorzaak van dat Jurgens beste seizoensprestatie tot nu toe bij een 9e
plaats in Le Mans is blijven steken.
Maar zijn fans op de speciale Jurgen
van den Goorbergh-tribune hopen
natuurlijk stiekem op een stunt.
Publiekslieveling Valentino (The
Doctor) Rossi domineerde de eerste

drie Grand Prix maar zag in de laatste twee races Biaggi en regenmeester Barros met de bij een overwinning behorende 25 WK-punten aan
de haal gaan. „Na de 125cc en 250cc
wereldtitel heb ik mijn zinnen gezet
op het SOOcc wereldkampioenschap," meldt 'II Dottore' Rossi (22).
„De Honda is bij alle Grand Prix
goed voor een podiumplaats, maar
dan mag ik niet meer van die fouten
maken als in Mugello. Daarbij is de
machine betrouwbaar."
Rossi is er zeker van dat hij het hele
seizoen, en zeker tijdens de Dutch
TT, de hete adem van de concurrentie in z'n nek zal voelen. Zijn landgenoot en aartsrivaal Max Biaggi

voorop,
gevolgd
door
Loris
Capirossi, Norick Abe, Alex Barros,
Alex Crivillé en Gauloises-rijder
Shinya Nakano.

De starttijden van de Grand
Prix-races: (30 juni)
11.15 uur 125cc
12.30 uur 250cc
14.00 uur SOOcc
16.15 uur EK Supersport 600
17.15 uur EK 250cc

Surfen voor motorsportliefhebbers
www.tt-assen.nl
www.motograndprix.corn
www.vdgoorbergh.com
www.deeceeteam.com
www.jarnojanssen.com
www.knmv.nl
www.racesport.nl
www.spuerbike.it
www.race-planet.com
www.drentsmuseum.nl

BouwCenter HCi
ontwerpt vrijblijvend
een keuken op maat

BouwCenter HCI heeft 'n keuken die bij u past
Bij BouwCenter HCI vindt u een uitgebreid aanbod
keukens. Met levendige effecten en speelse details.
In diverse designs en kleuren, compleet met de beste
apparatuur. BouwCenter HCI levert naast een professioneel keukenplan ook vakkundige montage bij u thuis.

Een perfecte keuken begint met een
goed ontwerp waarbij geen centimeter
ruimte verloren gaat Oe ontwerpers
van Bouwcenter HCI maken vrijblijvend een creatief ontwerp, gericht op
uw situatie en uw woonwensen!
BouwCenter HCi HengeloGId.

Kruisbergseweg 13, tel. {0575} 40 8) 81
hci@hciubt.nl / www.hciubi.nf
Openingstijden showroom:
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vrijdag koopavond
zaterdag
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BouwCenterBHCI

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag
07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond
19.00-21.00 uur
zaterdag
08.00 -16,00 uur

KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

Totale leegverkoop!
tot en met zaterdag 30 juni

weg
weg

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

08.30 -17.30 uur
19.00 - 21.80 uur
10.00 -16.00 uur
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AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

m

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL 0573-451161 • FAX 0573-454180

cadeau-

Vorden
Ruurloseweg 65 A, 7251 LB Vorden
Telefoon 0575 - 55 36 71

Boordevol buitengewone tuinideeën!

Speciale banden voor uw
caravan en aanhanger
extra draagvermogen
Nieuw:
steenslagschade wegwerken zonder spuiten
VOOR KWALITEIT EN SERVICE:
Onze prijzen zijn altijd inclusief.
Slotsteeg 18, HengeloGId., tel.
AUTOBANDEN 0575-462779 • Ook 's avonds
en op zaterdag geopend

r

e Rabobanken in Oost-Gelderland zijn

hoofdsponsor van vbv De Graafschap. Klanten van
de Rabobank die tevens lid* zijn of nu lid worden,
ontvangen dit jaar maar liefst 10% korting op een
seizoenskaart van vbv De Graafschap. Een leuk
voordeel van dit kosteloze lidmaatschap!
Wilt u in aanmerking komen voor de korting?

Vishandel Hengel is op zoek voor de
vrijdag naar een:

medewerker/ster.
Telefonische reacties aan 0575-463460

Bij de receptie van vbv De Graafschap en bij de
sponsorende Rabobanken zijn hiertoe formulieren
verkrijgbaar (tijdens kantooruren).
Inleveren kan nog tot en met 7 juli aanstaande.
Ook als u uw seizoenskaart al heeft aangevraagd!

Vishandel

'Hengel'
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld, tel.0575-463460

* Weet u niet zeker of u lid van de Rabobank bent of wilt u lid
worden? Informeer dan even bij uw bank!

Midden in de samenleving

Rabobank

HOESLAKENS
& LAKENS

r

STRANDLAKENS
Velours strandlahen
100/200
effen kleuren van 59,95

B^

^^B

Jersey hoeslakens

Witte Lietaer strandlahen

mooie kwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
l 00% katoen

70/200
Vanille/blauw van 54,95

90/200
90/220
140/220
160/180x200
190/220

van 24,95
van 27,95
van 34,95
van 44,95
van 54,95

nu
nu
nu
nu
nu

17,95
19,95
27,95
37,95
47,95

nu
nu
nu

29,95
39,95
49,95

nu
nu
nu

69,79,
89,-

nu 39,95

nu

29,

Kinderstrandlahens
70/140
diverse printen

v.a. 14,95

Lakens
Cinderella Lakens
l 00% katoen
160/260
200/260
240/260

van 37,35
van 54,95
van 61,60

Lahensets van Dommelin
1-persoons
2-persoons
lits-jumeaux

van 99,95
van l 39,95
van l 69,95

Donzen dekbedden
Donzen dekbed meteen vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
1-persoons 140/200 van 299,- nu 179,2-persoons 200/200 van 399,- nu 279,litsjumeaux 240/200 van 469,- nu 319,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Gladde hoeslakens
/ 00% katoen
Eenmalig vooreen messcherpe f rijs.
In wel U kleuren.
80/200
nu
van 23,95
van 25,95
90/200
nu
van 29,95
90/220
nu
van 33,95
nu
140/200
van 43,95
160/200
nu
180/200
van 44,95
nu
Slopen
per 2 stuks
nu

TAFELCOED

14,95
15,95
19,95

Vele maten ronde, vierkante en rechthoekige tafelUeden en dehservetten.
Effen engedessineerd.

23,95
33,95
34,95
11,95

nu

39,95

nu
nu
nu
nu

39,95
49,95
59,95
69,95

van 39,50
van 54,95
van 57,95

nu
nu
nu

29,95
44,95
47,95

van 39,95

nu

29,95

van 49,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200
van 55,00
140/200
van 69,95
160/200
van 75,00
180/200
van 79,95
Stretch moltonhoeslahens
1-pers.
2-pers.
lits jumeaux

Molton slopen
60/70 2 stuks

BADGOED

KUSSENS

Baddoeken Seahorse
60/110 cm, vele kleuren

van 19,95

nu 2 voor 29,-

Washandjes Seahorse
van 4,95

nu

Elias rits royal
in 10 kleuren
Handdoek 60/1 10
van 19,95

3,95

nu 2 voor 29,-

Douchetaken 70/140

-s Waterdichte hoeslahens
90/200

nu 19,95

DEKBED SETS

nu
nu
nu

19,95
3,95
5,95

nu

39,95

o.a. de merken;
Cinderella, Ideens, Roras, Essenza, linolux.

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor

± 5000 stuks

Diverse gastendoehjes met applicatie
wit, ecru, vanille, rose, lila
2 voor

1-persoons, ook extra lang vanaf
2-persoons
vanaf
lits jumeaux
vanaf

29,39,59,-

dekbedsets in kinderdessins vanaf

29,-

Livlng C olourS van Jan des Bouvrie
Sublieme Kwaliteit en 100% katoen
1-persoons van 139,nu v.a.49,95
2-persoons
van 199,nu v.a.59,95
lits jumeaux van 229,nu V.a.79,95

KEUKEN

10,

10,-

nu

9,95

nu 4 voor 10,00
Theedoeken halflinnen
Schorten
diverse kleuren, van 29,95

8,95

nu 79,-

heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,-

nu 99,-

11,95

Gastendoehjes met applicatie
30/50
van 10,95
nu voor

7,95

Washandjes met applicatie
van 4,50
nu voor

3,50

^

nu 99,-

Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen
in wit, ecru, geel, lila en donkerblauw,
in de maten M, L, XL en XXL nu V.a.39,95
vanille & ecru van l 29,-

katoen
55/90
60/110
70/140
toilet- of bidetmat

van
van
van
van

69,94,50
125,53,50

nu
nu
nu
nu

39,49,59,29,-

Ook synthetische matten met flinke hortingen

nu

69,95

Dames en heren badjassen
in een mooiel 00% katoenen badstof
in 8 kleuren van 129,nu

89,95

300 badjassen met kortingen

SPREIEN/CRAND-FOULARDS
diverse kleuren, 100% katoen in
180/230 van 129,95 nu
230/230 van 179,95 nu
260/230 van 209,95 nu
280/230 van 229,95 nu

100% wollen plaids
nu

Goedhof er kan niet. Zomerdehbedmeteen
vulling van katoen en een 100% katoenen tijk.
1-persoons 135/200 van 99,- nu
59,extra lang 135/220 van 109,- nu
69,2-persoons 200/200 van 169,- nu
99,lits j u m e a u x 240/200 van 199,- nu 119,extra lang 240/220 van 229,- nu 139,Zomerdehbed meteen vulling van 60% wildzijde,
40% wol en een katoenen tijk. Heerlijk koel.
1-persoons 140/200 van 129,- nu
79,2-persoons 200/200 van 199,- nu 129,lits jumeaux 240/200 van 229,- nu 149,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Zomerdehbed met een vulling van 90% dons en
een katoenen tijk. Lichtgewichten heel soefel.
1-persoons 140/200 van 129,- nu 149,
2-persoons 200/200 van 199,- nu 199,lits jumeaux 240/200 van 229,- nu 239,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed. Zomerdeel met 100%
zijdevullint, winterdeel met 100% scheerwol
vulling en oeide met 100% katoenen tijk.
1-persoons
van 299,- nu 199,2-persoons
van 439,- nu 299,Lits j u m e a u x
van 499,- nu 399,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 99,nu
69,2-persoons 200/200 van 149,- nu
99,lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,- nu
2-persoons 200/200 van 259,- nu
lits j u m e a u x 240/200 van 319,- nu
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. +

129,179,219,lits j.)

van 30 tot 50%

nu 19,95

PLAIDS
In prachtige ruitmotieven
diverse kleuren
130/170
van 99,-

99,-

Zachte velours damesbadjas

In diverse kleuren, van 3,95 per stuk

nu

15%donshussen
stevig en toch zacht
van 119,-

van 149,-

nu voor

V

Werk- en vaatdoekjes

60/80 cm, van l 1,95 per stuk

89,

Kapok kussen
stevig gevuld met echte java Kapok.
van 79,- voor 59,nu 2 voor

Neksteunhussen

Keuhen sets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD enjorzolino)

van 14,95

nu 2 voor

30% donshussen (dons/veertjes)

Baddoehen met applicatie
50/100
van 16,95 per stuk

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,nu 2 voor
79,Eendenveren kussen

379,499,599,lits j.)

Zomerdekbedden

Synthetisch kussen
met holtow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-altergisch.
van 29,95
nu 2 voor
39,-

van 69,- voor 59,-

van 32,50
Washandje van 4,95
Castendoekje van 7,95
Badlaken 100/200
van 69,95

Donzen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
90% eanzendons en 10% kleine veertjes. In carré
gestint.
1-persoons 140/200 van 599,- nu
2-persoons 200/200 van 899,- nu
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu
Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. +

waterbedhoeslahen
183/214

Donzen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
65% eendendons. In carré gestikt.
140/200
van'499,- nu 279,
2-persoons 200/200 van 699,- nu 399,l i t s j u m e a u x 240/200 van 799,- nu 449,Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

wafelstructuur
89,95
139,95
159,95
159,95

69,00

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

Nu klamboes
in diverse kleuren
Deventer

