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Diplomazwemmen eindigde
op het ere-podium

Het leek wel alsof er vrijdag-
avond in het zwembad In de
Dennen de Olympische Spelen
werden gehouden. Stel je voor,
een bomvol terras voor de
cantine. In het midden een
podium.

Stuk voor stuk beklommen door
jongens en meisjes, sommigen
heel verlegen en dat alles, terwijl
zij onder luid applaus van het
publiek een zwemdiploma in
ontvangst mochten nemen.

Dat was namelijk de apotheose
voor de kinderen voor het feit dat
zij met goed gevolg hadden afge-
zwommen voor de diploma's A B
of C. Voor de opleiding zorgden
Ernst Jan Somsen en Mirjam
Heuvelink. Bedrijfsleider Martin
Westerik hield toezicht op de
examens. Het begon tegen de klok
van zevenen. Rondom het met
vlaggetjes versierde bad, veel
ouders, grootouders die voor iede-

re duik of oefening in het water
een warm applaus over hadden.

Zwemonderwijzer Ernst Jan ver-
telde tijdens de examens wat het
diploma precies inhield: duiken,
schoolslag, rugslag, onder water
zwemmen, noem maar op. En tot
slot watertrappelen en daarbij
toch vooral niet vergeten om naar
pa en ma te zwaaien! Weer op de
wal aankleden en op feestelijke
wijze het diploma in ontvangst
nemen, terwijl het badpersoneel
ook nog een zak snoep uitdeelde.

Het einde van een hartverwarmd
avondje, in een verwarmd bad en
in een wel zeer verhitte open
lucht. Niet alleen de kinderen ook
het publiek had genoten van
de voorstelling. Bij het weggaan
merkte een wel zeer oud oma'tje
op: 'Ik weet niet meer hoe hij heet,
maar wat ik zo knap vind, hij
(Ernst Jan Somsen) kent alle kin-
deren bij naam'!

Voor het diploma A slaagden 6
kinderen, voor B 8 en voor C 10.

De geslaagden zijn A: Celine
Donker van Heel, Lotte Garritsen,
Mark v.d. Linde, Wieteke Over-
beek, Emma Groot Jebbink, Vera
Velhorst.

Voor B: Ischa van Veen, Milou Har-
telman, Edo Hartelman, Carine
Sietsma, Febe van Dillen, Hugo
Kornegoor, Richard Arends en
Mirjam Arends.

Voor C slaagden: Jochem van der
Logt, Rien Kornegoor, Koen Brou-
wer, Laura Bargeman, Pommelien
Hovenkamp, Caesar Hovenkamp,
Els Berenpas, Jurgen Wubs,
Marloes Krabbenbprg en Luuk
Krabbenborg.

Zaterdag 14 juli is de mogelijkheid
voor het behalen van het diploma
zwemvaardigheid en snorkelen.

Goochelaar in
Theater Onder de Molen
De internationale goochelaar
Wim Hooghiemstra van de
groep Hands Down zal woens-
dagavond 18 juli optreden in
Theater Onder de Molen in
Vorden.

Verder zal de Vordense schrijver en
verhalenverteller Peter Hoefnagels
zijn opwachting maken. Ook de

muziek zal deze avond niet ont-
breken.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29, Vorden.

Kaarten voor de voorstelling
'Verhalen en muziek' zijn tel. te
reserveren via (0575) 55 69 87 of
bij de VW in Vorden.

Eiken
Planken

Als bijlage in dit nummer:

Zomerfeesten 19,20 en 21 juli in Vorden

Natuurfietstocht
Wereld Natuur Fonds
De Gelderse Achterhoek staat
bekend om de aanwezigheid
van een groot aantal kastelen
en buitenplaatsen, met veelal
een uitgestrekt landgoed.

Verreweg de meeste van die land-
goederen kennen een weldadige
rust. Zij oefenen een onweerstaan-
bare aantrekkingskracht uit op tal
van planten en dieren.

De verschillende beekjes die op de
landgoederen nog hun natuurlijke
loop volgen vergroten de belevings-
waarde voor wandelaar en fietser.

Het waarnemen van een ijsvogel
bijvoorbeeld behoort niet tot de
onmogelijkheden.

Bolleakkertjes, kleine boerenbos-
jes en de vele houtwallen en niet

te vergeten de kleine Saksische
boerderijtjes completeren het
landschap.

Zondagmiddag 15 juli a.s. verzorgt
het Wereld Natuur Fonds een
fietstocht door dit onvolprezen
achterhoekse landschap en dus
ook langs verschillende van die
buitens.

Onze ervaren natuurgids zal u
begeleiden en veel vertellen over
het ontstaan van de beken, de kas-
telen, de buitenplaatsen en nog
veel meer. Vertrek van de tocht is
bij de NH-kerk in Vorden. Aan de
deelnemers wordt een bescheiden
bijdrage gevraagd.

Voor eventuele nadere info kunt u
contact opnemen met J. Teeuwen,
Velhorst l, Lochem, 0575^31198.

EJÜI
www.europaparket.nl
xie verderop in «teze hr»nt

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 juli 10.00 uur ds. M. Beitler (dopen).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag J 5juli 10.00 uur ds, A. Hagoort, maaltijd van de heer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 juli 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag J 5 juli 10.00 uur viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 juli 17.00 uur eucharistieviering; Zweers.
Zondag 15 juli 10.00 uur eucharistieviering; Vreke.

Weekendwacht pastores
15-16 juli pastor G. Zweers, telefoon 461314.

Weekenddienst huisartsen
14-15juli:dr. Dagevos, hetVaarwerk 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 13 • 19 juli apotheek Nieuwstad, Nieuwstad 72,
Zutphen, telefoon 0575-512666.

Tandartsen
14-15 juli G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het SpittaaX Opyerhoekseweg 8, tel. (0575)
502592, Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00*11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lp-
chem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314-
626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.des-
tiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48. •

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

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

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

• 25 jaar kath. basisschool De
Vordering. Jubileumfeest vrij-
dag 13 juli. Aanvang 19.30 uur
in het Dorpscentrum Vorden.
Voor ouders, oud-leerlingen,
oud-ouders en belangstellen-
den. Opvoering musical. Toe-
gang gratis. Komst a.u.b. mel-
den via tel.nr. 552910. Zegt het
voort!

• Slanker en fitter op va-
kantie? Wacht niet te lang en
begin nu. Bel vrijblijvend voor
info op werkdagen (van 9.00
tot 13.00 uur) A. Eijsink, tel.
0575-572127

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

• EKO-boerderij 't Boshuis. Te
koop: klein fruit, diverse soor-
ten bessen, bramen, frambo-
zen. Ook zelf pluk. Fam. Riet-
man, Boshuisweg 8, Vierakker,
tel. 0575-441302

• Er zijn nog enkele kramen
te huur voor de braderie te
Wichmond op 4 en 5 augustus.
Telefoon 0575-441285

• Te koop aangeboden: wit
kinderledikant (ook als bu-
reau bruikbaar!); wit compu-
termeubel; 2 kindercross-
fietsen. Prijs in overleg. Anne-
ke Bakker, tel. 0575-552101

• Nieuw: Specerijmolen van
de Wereldwinkel Vorden;
daar maalt u wel om!

• Alle HEAO 1e leerjaarboe-
ken nieuwwaarde van f 1500,-.
Vraagprijs f 800,-; scooter
Peugeot Zenith bouwjaar
1996, 7000 km op de teller, met
helm, zonder verzekering.
Vraagprijs f 900,-. Rogier Ho-
nig, tel. 0575-552101

• Gezocht: mensen die met
aloe ve ra-producten willen
werken. Informatie Jannie Nij-
kamp, 0575-521316 Warnsveld

• Te koop: Volvo 340, goed
lopend, automaat, bouwjaar
'86, t.e.a.b. Tel. 0575-551082

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673

• Verlies gewicht en centi-
meters met behoud van ener-
gie. Bel voor informatie: Annie
Haaring, 0575-467381

• Gevraagd: een flinke zelf-
standige hulp in de huishou-
ding voor 2 dagdelen per
week. Aanvang medio augus-
tus/begin september. Meer in-
formatie? Bel 0575-556419

• Deze maand kruidige azijn-
wijn in de reclame. Wereld-
winkel Vorden

in het oog
springend...

Dat doet drukwerk

alleen indien er alle

aandacht en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt op de

specifieke wensen

van u!

Wii maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wii ziin daarin

uw partner.

d rukke r i j Weevers

Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH

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

ISDN 555678
E-mail:

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

Zomerfestival
Sperzieboontjes
500 gram

4 QO
l */O

Grote
komkommer
per stuk 149
Nieuwe oogst
perssinaasappels CQO
10 stuks J v/O

Koolsalade
200 gram 298
Bamigroente
500 gram 298
Gemengde sla
200 gram 398

Schijf watermeloen
rood of geel, per stuk 175

Aanbiedingen week 28

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

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

Vruchtenvlaai
<fO95 4450
i Om klein iimgroot

Ananasbavaroisviaai
115°klein

Kwarkbolletjes
nu O-85

per stuk

Kasteeltje
nu 5.'50

Elke donderdag
5 broden vanaf
Diverse vlaaien en kindertaarten,
vraag er naar.

Echte Bakker
VAN ASSELT

13175

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384

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

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
DREIUMME

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

Shoarmavlees kiio
Schnitzel gepaneerd kilo
Varkensreepjes KIIO
Spare ribs naturel RHO
Duitse biefstuk 2 stuks
Kipburgers A stuks
Kippenpoten 1 kilo

2 kilo

10,98 € 4,98

15,98 €7,25

10,98 € 4,98

12,98 € 5,89

4,50 € 2,04

5,00 € 2,27
5,98 € 2,71

10,00 € 4,54

BBQ-pakket speklap, BBO-worst, hamburger, shaslick

Vleeswaren vers van t mes
Wijncervelaat 100 gram
Gebraden gehakt 100 gram - c 1,82
Woensdag gehaktdag
H.o.h. gehakt KÜO 6,98 c3,11
Rundergehakt RÜO 7,98 €3,62
Donderdag, vrijdag en zaterdag
Pepersteak 500 gram 9,98 €4,53
Rïb-eye 500 gram 13,5O €6,13

5,98<2,7i



Wij zijn trots en blij met de geboorte van onze
dochter

| 2 juli 2001.
l

Britt

Gerard Garritsen en Edith Mullink

Molenweg 41
| 7251 ED Vorden

Tel. (0575) 55 29 93

l
•

Op zaterdag 14 juli 2001 hopen onze
ouders

Drikus en DM Vliem
hun 40-jarig huwelijk te vieren.

Als of dit nog geen reden genoeg is voor
een feestje, wordt papa ook op deze dag
65 jaar.

Wij nodigen u graag uit voor een feestelijke
borrel. U bent van harte welkom vanaf
15.00 tot 16.30 uur in 'De Luifel', Dorps-
straat 11 te Ruurlo.

Kinderen en kleinkinderen.

Hun adres:
Waarlerweg 2, 7251 NE Vorden

.. . . ... . . . . . .... ... .

Bedroefd, omdat wij hem erg zullen missen, maar
dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend
en dat hem een verdere lijdensweg bespaard is ge-
bleven, delen wij u mede dat van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en bijzondere
opa

Wilhelmus Aaldering
Willy

echtgenoot van E. Aaldering-Steenblik

• Valburg,
31 augustus 1928

t Vorden,
8 juli 2001

Vorden: E. Aaldering-Steenblik

Hengelo (Ov.): Geert en Marja

Uden: Jan en Ingrid
Mark
Twan

Uden: Anita en Marlof

Zutphenseweg 82
7251 DM Vorden

Gelegenheid tot condoleren en af-
scheid nemen donderdag 12 juli van
11.00 tot 11.20 uur in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenis zal aansluitend plaats-
vinden om ca. 11.45 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in bovengenoemd uit-
vaartcentrum Monuta.

Geen bezoek aan huis.

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven,
heb jij ons een goed voorbeeld gegeven.

Wij vinden geen woorden om het te zeggen
hoe wij je zullen missen, allemaal.
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen.
Het hart spreekt een niet uit te spreken taal.

Kinderen en kleinkinderen

Voor uw

Vaarvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren Ie:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 2 l
telefoon: 0575-558105

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

Horten
een

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

'Jongens, over 5 minuten
is het eten klaar!'

De lekker-kant-en-klaar weken

Het wordt u mooi makkelijk ge-
maakt tijdens de lekker-kant-en-

klaar weken hij de Keurslager. Want
dan hebben we heerlijke, snel te be-
reiden gerechten én maaltijdsalades in
de aanbieding. Waarmee de vakantie-
stemming op peil b l i j f t . Zeker als u

zich bedenkt dan de uitstekende
smaak en kwaliteit gegarandeerd /ijn.
Tips en recepten vindt u in het blad
'Koken met de Keurslager' of op
www.keurslager.nl. Inderdaad . . .
ook dat is mooi makkelijk.

Deze week speciaal aanbevolen:

biefstukken,^^00 Limburgse varkens-
aus l Ie 499 oester, WO gr.

4 Duitse
met bakje saus

zomerduo:
gebraden gehakt,
gegrilde kipfilet
(100 gr. per soort), samen

rauwkostsalade,
100 gr.

A

1
kip krokantschnitzel,
per 100 gr.

€125

98

49 Dit is de laatste week
van onze messenactie!

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Na een langdurige ziekte is rustig ingeslapen mijn
lieve en zorgzame vrouw, onze moeder en mijn oma

Geertruida Aleida Sarink-van Til
Tmus

echtgenote van W.J. Sarink

* 20 juni 1935 t 6 juli 2001

Vorden: W.J. Sarink

Vorden: Gerard en Marian
Anne

Haaksbergen: Henk en Ellen

Hamminkweg 2
7251 R B Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
dinsdag 10 juli van 19.30 tot 20.00 uur in uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst wordt gehouden woensdag 11 juli
om 11.00 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum
Monuta.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om ca.
12.00 uur op de Algemene Begraafplaats, even-
eens te Vorden.

Na afloop is er eveneens gelegenheid tot condole-
ren in 'De Herberg', Dorpsstraat 10, Vorden.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
van onze lieve broer, zwager en oom

Herman Christiaan van Asselt
echtgenoot van Gerry Klein Geltink

Vorden:
N ij verdal:

Hengelo (Gld.):
Mc Pherson U.S.A.

Varsseveld:
Hengelo (Ov.):

Doetinchem:
Hummelo:

Vorden:
Lochem:

Aalten, juli 2001

Piet en Mineke van Asselt
Johan en Dini t Uenk
Rini
Gerrit en Jo Bosman
Jan en Peggy t van Asselt
Meg
Gerard en Hennie van Asselt
Johan en Hannie van Asselt
Chris en Truus van Asselt
Rikie en Peter Remmelink
Jo en Bennie Harmsen
Toos en Henk Klein Wassink
Neven en nichten

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1008

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

'levens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

7202 BP Zutphen
Tel. 0575-526456 / 546788 / 06 20247581
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefex: 0575-557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 urn-

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 urn-

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

RATIS VERVOER

(wvg-)pashouders: let op de "geschenkkaart" in de juni 2001 uitgave
van regiotaxi-nieuws van regiotaxi IJsselstreek. Met deze kaart kun u
eenmalig gratis een enkele reis maken met regiotaxi IJsselstreek van
maximaal vijf zones. Een gratis rit vanuit Vorden naar bijvoorbeeld
Brumme, Lochem, Warnsveld of Zutphen met de regiotaxi is moge-
lijk. De kaart is te gebruikten tot l oktober 2001. Kijk voor de kaart
en de voorwaarden in het nieuwsblad van juni 2001 die pashouders
onlangs hebben ontvangen.

OEZICHTHOUDERS SEXINRICHTINGEN

Burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben op 3 juli 2001
besloten om de politieambtenaren van de Politieregio Noord- en Oost
Gelderland, die deel uitmaken van het Regionaal Handhavingsteam pros-
titutie/mensenhandel aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in
artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening 2000. De afgifte van
het legitimatiebewijs is gemandateerd aan de korpsbeheerders van de
politieregio Noord- en Oost Gelderland.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om ver-
gunning (art. 3:44 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope-
ningstijden met ingang van 13 juli tot en met 24 augustus 2001, ter in-
zage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om uitbreidingsvergunning van:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

maatschap Bijenhof
Wildenborchseweg 29
7251 KJ Vorden
de huidige milieuvergunning van
23 maart 1999 met 20 melkkoeien
en 30 stuks jongvee
15 maart 2001
Wildenborchseweg 29
Vorden, sectie: C, nummer: 1402

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

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

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 25 augustus
2001.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope-
ningstijden, met ingang van 13 juli tot en met 24 augustus 2001 ter in-
zage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J. ter Ma-
ten, Zutphenseweg 113, 7251 DN Vorden op 15 december 1998 verleende
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch be-
drijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, num-
mer 167 en 168, adres inrichting: Zutphenseweg 113 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder ge
deeltelijk in om (bruto) 488 kilogram NH3 productieruimte over te dra-
gen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Bijenhof, Wildenborchse-
weg 29, 7251 KJ Vorden.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 1532,5 kilo-
gram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 24 % af van 270,7
naar 205,4 mol.

Beroep
tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

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

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 25 augustus
2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

'N,AAR HET BUITENLAND?

Kijk even of uw reisdocument niet is verlopen.
Wacht niet tot de laatste dag om een nieuw reisdocument te halen. In
principe geldt weliswaar "klaar terwijl u wacht", maar de apparatuur die
nodig is voor het maken van reisdocumenten is storingsgevoelig. Het kan
dus zijn dat u niet direct een nieuw document kunt meenemen.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Beeklaan Wichmond: afgesloten op 17 juli 2001 van 07.00 - 13.00 uur
voor het plaatsen van een noodlokaal met behulp van een kraan

In verband met de braderie, de kermis en de kinderbraderie gelden de
volgende verkeersmaatregelen:

Afsluiten op donderdag 19 juli 12.00 tot vrijdag 20 juli 03.00 uur van de
Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg tot en met het kruispunt Zutphen-
seweg-Burgemeester Galleestraat-Raadhuisstraat-Dorpsstraat; het gedeel-
te van de Burgemeester Galleestraat vanaf het kruispunt Molenweg-het
Jebbink tot aan de Dorpsstraat; het gedeelte van de Raadhuisstraat vanaf
de burgemeester Vunderinkhof tot de Dorpsstraat;

een parkeerverbod voor beide zijden van de Horsterkamp vanaf de ro-
tonde tot aan de Vordensebosweg op donderdag 19 juli 2001 van 11.00 tot
03.00 uur;

afsluiten van de Dorpsstraat van donderdag 19 juli 12.00 uur tot zondag
22 juli 07.00 uur.

afsluiten van de Kerkstraat van dinsdag 17 juli 12.00 uur tot zondag 22
juli 07.00 uur.

^ VERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats

Eikenlaan 22

Nieuwstad 65
en 67

aanvrager Inhoud vrijstelling

Stichting Samen- Verbouwen twee
werkingsschool klaslokalen
Kranenburg e.o.

R. Legtenberg Vergroten twee
onder-één-ka p-
woning

hoogte

Boshuisweg 5, GJ. Rietman
Vierakker

Decanijeweg 3 J. Harmsen

Slopen

Plaats aanvrager

Brandenborch- de erven van
weg 8

Vergroten woning inhoud

Verbouwen kantoor-
gebouw

Inhoud

geheel slopen twee
mw. H.J.M. Wiggers-Spekreyse varkensschuren

Insulindelaan 2 Hotel Bakker

Mosselseweg 14 R.HA. Eggink

slopen van asbest
in woning

geheel slopen schuur

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.
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Plaats aanvrager

Het Hoge 36 Ver. voor Prot.
Chr. Onderwijs
te Vorden

Inhoud datum ontvangst

vergroten onderwij s-29-06-2001
gebouw

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

•EWICHT GRIJZE EN GROENE CONTAINER MAXIMAAL
6O KILOGRAM

De inzamelvoertuigen zijn nu uitgerust met een "gewichtbegren-
zer". Dit is gedaan om onnodige defecten aan de auto's te voorko-
men.

De groene container wordt nogal eens gebruikt om graszoden en grond
af te voeren. In de meeste gevallen zal de groene container met inhoud
dan zwaarder worden dan 60 kilogram.
De grijze container wordt regelmatig gebruikt voor het afvoeren van
sloopafval of bijvoorbeeld kapotte tegels. Ook dan wordt het gewicht al
snel meer dan 60 kilogram.
Zwaar afval is niet geschikt om met de groene of grijze container af te
voeren. U kunt dit afval:

- zelf wegbrengen naar een Afval Breng Punt (zie de afvalkalender)
- afvoeren via een gespecialiseerd inzamelbedrijf.

Als uw container zwaarder is dan 60 kilogram wordt deze niet
meer geleegd. De chauffeur zal met een gele kaart duidelijk maken
waarom uw container niet geleegd is.

RENGPUNT GROENAFVAL

Zaterdag 14 juli 2001 kunt u op-
nieuw uw grof snoei- en tuinafval
inleveren bij het brengpunt op het
parkeerterrein bij sporthal het
Jebbink. Tussen 10.00 en 13.00 uur
is er weer een medewerker van
Berkel Milieu aanwezig om uw
groenafval aan te nemen.

Het is de vierde zaterdag in 2001 waar-
op de mogelijkheid wordt geboden uw
groenafval in te leveren. Op 14 april, 12
mei en 11 juni 2001 is er al respectieve-
lijk 7200, 5240 en 7400 kg groenafval
ingeleverd.

Tot en met september kunt u elke
2e zaterdag van de maand uw
blad en grasmaaisel, takken en
snoeiafval (tot 15 cm dik) afleve-
ren bij het brengpunt. Het is niet
toegestaan uw groenafval vóór 10.00 uur af te geven. Hierop ziet de politie toe.
Voor snoeiafval dikker dan 15 cm, bedrijfsafval en grond kunt u terecht bij de stortplaats in Lochem of Zutphen.
De spelregels voor het wegbrengen van uw snoei- en tuinafval kunt u vinden in de Afvalkalender 2001/2002.

EMEENTEGIDS 20O1/20O2

De nieuwe gemeentegids 2001/2002 is huis aan huis via de PTT verspreid. Heeft u geen gemeentegids ontvan-
gen, neemt u dan even contact op met drukkerij Weevers, telefoon (0575)551010. U krijgt dan alsnog een ge-
meentegids toegestuurd.

Hoofdprijs voor familie Van der Wal:

Veel deelnemers afvalenquête
Vervolg bezoek CDA
Statenleden succesvol verlopen

De familie Van der Wal van de
Hertog Karel van Gelreweg in
Vorden heeft de hoofdprijs van
250 gulden gewonnen van de
gemeentelijke afvalenquête
"Verdien geld met milieu'.
Burgemeester E.J.C. Kamerling
verrichtte vorige week vrijdag
de trekking. In totaal werden
er ruim tweehonderd enquête-
formulieren ingeleverd.

Door middel van de afvalenquête
die begin april in Weekblad
Contact stond, wil de gemeente
Vorden er achter komen hoe het
afval in het dorp nog beter
gescheiden kan worden. Om de
inwoners van Vorden te stimuleren
om mee te doen aan de enquête
werden er in totaal elf geldbedra-
gen in het vooruitzicht gesteld.
Vijf maal vijftig gulden, vijf maal
honderd gulden en een hoofdprijs
van 250 gulden. Met ruim twee
honderd ingeleverd enquêtefor-
mulieren kan de gemeente terug
kijken op een geslaagde actie die
veel waardevolle informatie heeft
opgeleverd voor de afdeling mi-
lieu.

Zo ziet een groter deel van de ge
ïnquêteerden een verdergaande
tariefdifferentiatie als positief.
Wat betekent dit in de praktijk?

Op dit moment worden huishou-
dens afgerekend op het feit of ze
een één- of meerpersoons huis-
houden runnen. Bij een verder-
gaande tariefdifferentiatie wordt
niet langer meer gekeken naar de
samenstelling van een gezin maar
naar hoe vaak en hoeveel afval
men wekelijks aanbiedt.

Relatief veel mensen vragen in-
formatie over composteren en zijn
bereid tot aanschaf van een com-
postvat als de gemeente deze te-
gen een lager tarief aanbiedt. Bij
de maatregelen ter verbetering
van het inzamelresultaat van het
groente fruit- en tuinafval (GFT)
scoort de verbetering van de inza-
meling van blad laag. Voor inza-
meling via de straatgoot bestaat
meer waardering dan voor blad-
manden. Een mobiel brengpunt
voor onder meer GFT krijgt de
meeste waardering. Verder wor-
den het wekelijks ledigen en extra
inzamelrondes voor grof snoeiaf-
val interessante opties gevonden.

Vrijwel honderd procent van de
mensen geeft aan het glas en oud
papier apart te houden. Gezien de
hoeveelheden glas en oud papier
in de grijze container moet sprake
zijn van sociaal wenselijke
antwoorden, onduidelijkheid over

welk papier gescheiden kan
worden aangeboden of de moge
lijkheid dat veel mensen die al
milieuvriendelijker handelen de
enquête hebben ingevuld. Het
gebruik van minicontainers bij de
inzameling van oud papier krijgt
een hoge waardering: ongeveer
dertig procent geeft dit als interes-
sante optie aan. Bij glas wordt het
plaatsen van extra glasbakken als
een optie gezien.

Bij de inzameling van grof afval
bestaat de meeste waardering voor
een mobiel brengpunt, die maan-
delijks op een centraal punt staat.
Een inzamelronde grof afval krijgt
een vergelijkbare waardering. De
inzamelactie klein wit- en bruin-
goed (WEB) kent een zeer hoge
waardering (krijgt vaak de score 4
en 5 in de rangorde van O tot en
met 5). Mensen willen het klein
WEB het liefst inleveren bij een
(mobiel) brengpunt. In vergelij-
king met papier en glas geven
meer mensen aan dat KCA in de
grijze container verdwijnt. Bij een
mobiel afvalbrengpunt zullen
mensen eerder het KCA inleveren.
Mensen hebben informatie op af-
valgebied het liefst in Weekblad
Contact of de afvalkalender. De rol
van de gemeentegids en Internet
is in die zin (nog) beperkt.

Het vervolg op het bezoek van
de CDA-Statenleden op 4 juli jl.
aan Vorden kan als geslaagd
worden beschouwd. Er is uit-
voerig gesproken over de toe-
komstmogelijkheden van de
landbouw in Vorden. Op indrin-
gende wijze is de problematiek
in het landelijk gebied aan de
orde gesteld. De delegatie van
de CDA-Statenfractie bestond
nu uit landbouwspecialisten en
CDA statenleden afkomstig uit
deze regio.

VERVOLG STATENBEZOEK
Bij het vervolg van het bezoek van
de CDA-Statenleden werden kort
de problemen geschetst door de
aanwezige agrariërs. Ook het op-
starten van de Agrarische Natuur-
vereniging 't Onderholt wordt als
moeizaam ervaren en ook zij erva-
ren de nodige knelpunten.
Dat agrarische ondernemers ge
dwongen worden keuzes te maken
in welke richting dan ook is 100 %
zeker. Met andere woorden door-
groeien in de gangbare landbouw
of een andere richting inslaan.

AGRARISCHE NATUUR-
VERENING T ONDERHOLT
Allereerst kwam R. Mennink voor-
zitter van 't Onderholt aan het
woord. In hun werkzaamheden
blijkt maar al te vaak, dat onder-
nemers enthousiast zijn om deel
te nemen aan agrarisch natuurbe
heer, maar dat de administratieve
rompslomp weer een negatieve
uitwerking heeft. En tegelijkertijd
blijkt, dat het budget voor agra-
risch natuurbeheer reeds in een
vroeg stadium op is. Dit werkt zeer
frustrerend. Zij hebben de knel-
punten reeds in een brief naar
staatssecretaris Faber van het Mi-
nisterie van LNV doen toekomen.
De CDA-Statenleden gaven, dat het
belangrijk was om in dit kader sa-
men op te trekken. 'Laten we via
meerdere kanalen de problema-
tiek onder de aandacht brengen,
zodat er hopelijk enige bijstelling
van de regelingen wordt bewerk-
stelligd.'

TOEKOMST VAN DE
LANDBOUW
De heer Eskes, die op zijn bedrijf
ecologische en streekproducten
verkoopt, ging uitvoerig in op de
toekomst van de landbouw.' Hou-
den we op den duur nog wel land-

bouw in Vorden?' Essentieel daar-
bij is, dat agrarische ondernemers
een keer duidelijkheid krijgen
over hun toekomstmogelijkheden.
Wat kan waar wel en waar niet?
De CDA-Statenleden gaven aan,
dat met name via de Reconstruc-
tiewet er via zogenaamde integra-
le zonering helderheid wordt ver-
schaft over de toekomstmogelijk-
heden van de agrarische bedrijven.
Met die integrale zonering worden
aangewezen:
1. landbouwontwikkelingsgebieden

In deze gebieden krijgt de regu-
liere landbouw (inclusief inten-
sieve landbouw) alle kans om
zich verder te ontwikkelen;

2. verwevingsgebieden
In deze gebieden zal met name
de grondgebonden melkveehou-
derij toekomst hebben en zal de
intensieve veehouderij worden
beperkt;

3. de krimpgebieden.
In deze gebieden zal met name
de intensieve veehouderij dienen
te verdwijnen.

Bij het opstellen van een reconstruc-
tieplan met die zonering hebben
ook gemeenten een belangrijke rol.

PLATTELANDSHUIS ACHTER-
HOEK-LIEMERS
Om agrariërs te begeleiden bij de
omschakeling van hun bedrijf
wordt het huidige SPA (Service
centrum Platteland Achterhoek)
omgevormd tot een zogenaamde
PAL (Plattelandshuis Achterhoek-
Liemers). Op het PAL zullen des-
kundige komen, die enerzijds
werk verrichten voor het opstellen
van het reconstructieplan en an-
derzijds deskundigen, die agra-
riërs begeleiden bij diverse plan-
nen of het omschakelen van hun
bedrijf.

TENSLOTTE
De CDA Statenleden gaven aan,
dat zij ook deze tweede ontmoe
ting met Vorden als zeer aange
naam hebben ervaren. CDA Vor-
den kan terugkijken op een ge
slaagd vervolg van het statenbe
zoek. Er is uitvoerig stil gestaan bij
de problematiek in het landelijk
gebied.
CDA Vorden maakt zich zowel nu
als in de toekomst sterk voor het
landelijk gebied. Zij zal er alles aan
doen om het prachtige landelijk
gebied van Vorden zoveel mogelijk
te behouden.



Thans: Crosswedstrijd
Schüdersbedrijf VOF Berentsen, De Graafschaprijders
Bargeman & Besselink Martin Roes uit Beek, Henk

Kok uit Ruurlo en Stephan
Braakhekke uit Ruurlo, zijn
zaterdagmiddag tijdens de
motorcrosswedstrijden van de
VAMC De Graafschaprijders
in de verschillende klassen als
winnaar afgevlagd.

De wedstrijden vonden plaats op
het Delden-circuit waar door de
coureurs felle strijd werd geleverd.
De uitslagen waren: Klasse 125 CC:
l Martin Roes, Beek; 2 Wouter

Dijkman, Vorden; 3 Job Koenders,
Eerbeek, 4 Edwin Visser, Vorden.

Klasse recreanten: l Henk Kok,
Hummelo; 2 Henk Heilegers,
Vorden; 3 Mathijn Ketz, Zelhem;
4 Johan Braakhekke, Barchem;
5 Harm Radstake, Zutphen.

Klasse Super: l Stephan Braakhek-
ke, Ruurlo; 2 Erwin Plekkenpol,
Hengelo; 3 Marcel Bulten, Vorden;
4 Winand Hoenink, Vorden; 5 Ger-
ben Vruggink, Vorden.

Op bijgaande foto: van links naar rechts Eduard Besselink, Richard Bargeman en Frans Berentsen
Twee deelnemers poseren vol trots voor de motor tijdens de koffie pits-
stop onderweg tijdens het bezoek aan de training van de TT in Assen

Toen Frans Berentsen en
Richard Bargeman (samen
vormend het Schildersbedrijf
VOF Berentsen, Bargeman) het
dermate druk kregen dat het
noodzakelijk werd iemand
erbij aan te trekken, waren de
compagnons het over één ding
duidelijk eens: "geen nieuw
personeel"!

Een beslissing die natuurlijk om
enige uitleg vraagt. Gezien de
ervaringen met personeel, in de
periode dat zij nog bij een baas
werkten, vinden zij het veel te
l ink, gezien de kleinschaligheid
van het bedrijf, vast personeel in
dienst te nemen. Louter en alleen
omdat personeel in dienst hebben
meer verantwoording en te grote
risico's met zich brengt, wanneer
personeel om welke reden dan ook
uitvalt. 'Een bedrijf zoals dat van
ons is dus veel kwetsbaarder dan
een bedrijf met veel mede-
werkers', zo zeggen beide heren
unaniem.

Vandaar dat sinds vorige week ook
Eduard Besselink deel van de VOF
uitmaakt. Thans prijkt op het
visitekaartje: Schildersbedrijf VOF
Berentsen, Bargeman & Besselink.

Overigens weten Frans en Richard,
wat ze met Eduard Besselink voor
vlees in de kuip hebben gehaald.
Ze kenden hem namelijk al uit de
plaatselijke schilders wereld!

Het huidige schildersbedrijf begon
midden jaren tachtig met het
eenmansbedrijf Frans Berentsen.
De thans 45 jarige Vordenaar
bezocht in zijn jeugd de schilders-
school in Zwolle en werkte daarna
circa tien jaar bij een bedrijf in
Eefde. Frans Berentsen: 'Vanuit
Eefde ben ik hier in Vorden bij v.d.
Wal terecht gekomen, waar ik ook
met veel plezier heb gewerkt.
Echter ik heb altijd het idee gehad
een keer voor mij zelf te beginnen.

Ik had daarvoor inmiddels de
benodigde diploma's.

Die kans deed zich voor. Ik kreeg
een aanbieding om twee wonin-
gen te gaan schilderen. Ik dacht
toen bij mijzelf en nu word ik ei-
gen baas. Ik vergeet die eerste klus
nooit, de woningen van Jan Slag-
man en mevrouw Keizer aan Het
Hoge', zo blikt Frans terug. Na de-
ze opdracht uitgevoerd te hebben,
geraakte alles in een stroomver-
snelling en kwam er zoveel werk
op Frans Berentsen af dat hij in
1990 Richard Bargeman in dienst
nam.

Richard (39) heeft ook altijd schil-
derwillen worden. 'Ik heb de jaren
na mijn schildersopleiding bij
diverse bedrijven veel ervaring
opgedaan. Begin jaren tachtig bij
schildersbedrijf Uiterweerd en
daarna nog bij een aantal bedrij-
ven. In die tijd was er een groot
tekort aan schilders (dit feit doet
zich momenteel weer voor!). De
bedrijven haalden dan ook veel-
vuldig personeel bij elkaar weg',
aldus Richard Bargeman.

In een periode dat Richard bij v.d.
Wal werkte, leerde hij Frans
Berentsen kennen. In 1990 kwam
hij dus bij hem in dienst. De
samenwerking tussen die twee
mondde in 1998 uit in een nog
hechtere samenwerking te weten
Berentsen, Bargeman VOF. Uit
financieel oogpunt bezien, een
goeie constructie, aldus het twee-
tal. De taken werden uitstekend
verdeeld.

Bij het maken van offertes gaat
Richard b.v. eerst het huis opme-
ten. (Tussen twee haakjes, ruim 80
procent van het schilderwerk van
de VOF heeft betrekking op parti-
culiere woningbouw). Het admini-
stratieve gedeelte neemt Frans
voor zijn rekening. De calculatie
doen ze samen. Die laatst genoem-

de werkzaamheden gebeuren veel-
al in de avonduren, want overdag
moet immers de schilderskwast
ter hand worden genomen. Het ge
beurt ook dikwijls dat aannemers
het schildersbedrijf voor een be-
paalde klus inhuren.

Wat te doen bij grote karweien?
Richard Bargeman: 'In noodsitu-
aties kunnen wij altijd bij collega's
personeel lenen. Andersom sprin-
gen Frans en ik ook wel eens elders
bij'. Dus sinds vorige week samen
verder met Eduard Besselink. Edu-
ard (45) eveneens Vordenaar, heeft
na de LTS in Borculo nog een poos
in Zwolle aan de MTS gestudeerd.
'Ik ben daar op gegeven moment
met de studie gestopt. Ik wilde
maar één ding: geld verdienen.
Ik begon als aspirant- gezel bij
schildersbedrijf Uiterweerd en heb
daar 19 jaar met heel veel plezier
gewerkt. Veel ervaring opgedaan.
Zo ook bij andere bedrijven, waar
ik het ook altijd goed naar de zin
heb gehad. En dan nu de nieuwe
uitdaging samen met Frans en
Richard. Ik heb er echt veel zin in',
aldus Eduard Besselink.

Het driemanschap is optimistisch
over de toekomst. Richard Barge-
man: 'Tegenwoordig hoeft bij een
particuliere woning, ouder dan 15
jaar, slechts 6 porcent BTW be-
taald te worden. Dat werkt in ons
voordeel want, zoals reeds gezegd,
ruim 80 procent van ons werk ligt
juist in die sector'!

In september gaat het schilders-
bedrijf Berentsen, Bargeman &
Besselink VOF nog professioneler
te werk. Zij gaan dan vanuit een
vaste plek opereren. Momenteel
wordt nl. op het industrieterrein
in Vorden de hand gelegd aan een
nieuw pand met de mogelijkheid
om daar in de toekomst eventueel
verder uit te breiden. In dit pand
wordt de werkplaats en het kan-
toor gevestigd.

Amerikaan zong
in de kerk

De bezoekers van de kerkdienst
in de Nederlands Hervormde
kerk in Vorden, werden zondag-
morgen aangenaam verrast
door een optreden van een
zanger uit Texas (Amerika).
Deze 18 jarige S. Mac Callum is
een kleinzoon van de in Vorden
woonachtige, voormalig consul
Hans Kooy.

Mac Callum studeert muziek en
zang (opera) en is momenteel een
maand in Nederland op vacantie.
Hij zong zondagmorgen het lied
O, rest in the Lord, een aria uit het
oratorium Elias van F. Mendels-
sohn-Bartaldi. Organiste Mirjam
Berendsen zorgde voor de begelei-
ding. De kerkdienst stond onder
leiding van ds. M. Beitier.



VLAAI VAN DE WEEK:

Kersen de Luxe f 11,
Ananascake f 5,50

Wittebroodfes
O halen 5 betalen

Vrijdag en zaterdag

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. O65373O183

autoschadespecialisten

Wij zijn verhuisd
naar Zutphen:

Henri Dunantwecj 2a
72O1 EV Zutphen

Ons telefoonnummer blijft hetzelfde:
Tel. O575-S55535

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens 'handwerk-
stoffen • Kaaslinnen 'Aida • Aidaband

•Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
<§>

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132
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Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen .. . onze

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

Rib- of haaskarbonade 989-
ARIËL wasmiddel

3 O
zak halen - ém betalen

Frisse Fruitdrank Q99

s

zake 15,49

van 159 nu

Coca Cola, Fanta of Sprite
3 Oflessen halen ->- mm

1,5 liter

NU %-V flessen halen ->- fm betalen

SUN afwastabletten
3 0

doos halen - mm
doos ó 18,69

NU betalen

EDET Friendly toiletpapier 099
pak 18 rol van 14,99 voor ^^B

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.

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

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205
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Samen sta je sterk!
Er kan veel... samen, met elkaar.

Samen-werkende gemeenten.
Samen een sport beoefenen.

Wij als T.T.V. Bekveld, organiseren dit jaar ook
weer het recreatief touwtrektoernooi. Op vrijdag-
avond 17 augustus willen wij dit toernooi organi-
seren voor de mensen die wonen in de gemeen-
ten Vorden, Hengelo (Gld.) en Steenderen.

Dit toernooi wordt gehouden bij de sportaccom-
modatie van T.T.V. Bekveld, gelegen aan de Wich-
mondseweg 41 in Hengelo (Gld.).
Het begint om 19.30 uur.

Probeer eens een team samen te stellen van:
• 6 heren / 9 dames / gecombineerd
• leeftijd min. 16 jaar
• geen lid van een touwtrekvereniging
• minstens 2 teamleden moeten woonachtig zijn

in Vorden, Hengelo (Gld.) of Steenderen.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met
P. Berenpas, telefoon 0575-461555.
Opgave voor 12 augustus bij P. Berenpas.

En ook u zult zien:

Samen sta je sterk!

Vakantie?!?
Ga met uw banketbakker
op vlaaisafari.
Deze week:
• Passie paradijsvogelvlaai
• Baviaan hananenvlaai
• Neushoorn notenvlaai
van f 18,95 voor

f 15,95
AVONTUURLIJK LEKKHR.

Jungle kleurplaatwedstrijd
met beestachtige prijzen
voor de 5 beste
(vanaf 3 t/m 12 jaar)

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

fredBosvS
Specialiteit:

zwanehalzen

Geef het door,
rechts gaaf voor



Burgemeester Kamerling
onthulde naambord Medler

In het jaar 2000 werd tijdens de
75e viering van het Oranjefeest
Medlertol, het buurtschap
Medler weer eens duidelijk op
de kaart gezet.

Talloze oud- Medlernaren en oud-
leerlingen van de voormalige
Medlerschool vonden toen weer
de weg naar het buurtschap. Wat
met name oud- Medlernaar Jan
Hendriksen verbaasde was toch
wel het feit dat men 'al passerend'
het niet zichtbaar is dat men zich
in het buurtschap Medler bevindt!

Hendriksen: 'In tegenstelling tot
sommige andere gemeenten in de
Achterhoek brengen diverse buurt-
schappen middels een naambord
hun buu/tschap wel onder de aan-
dacht' van het publiek dat de
buurtschap passeert. Voorbeelden
zijn onder meer Wolversveen in

Zelhem; Lochuizen in Neede en de
buurtschappen Henxel en Ratum
in Winterswijk en Vierakker in de
gemeente Vorden.
Maar waar Medler ligt? Velen zul-
len het niet weten', aldus Jan
Hendriksen.

Daarom heeft hij persoonlijk het
initiatief genomen om aan de pro-
vinciale Ruurloseweg borden te la-
ten plaatsen met de naamgeving
MEDLER erop, zodat een ieder die
het buurtschap passeert kan waar-
nemen dat men zich in of op
't Medler bevindt. 'Zeer zeker als
straks misschien het buurtschap
ook nog eens in tweeen wordt ge
knipt en een gedeelte van De
Wiersse en De Brandenborch aan
de nieuwe gemeente, waaronder
o.m. Ruurlo gaat behoren, zal
gaan vallen', aldus Hendriksen
gekscherend.

Tot burgemeester Kamerling zei
hij (Vordense eerste burger was
zaterdagmiddag uitgenodigd om
het naambord Medler te onthul-
len): 'Ik denk dat U probeert te
voorkomen dat er geknipt gaat
worden, want dan heeft Vorden
ineens twee kastelen minder'. Hij
bedankte het gemeentebestuur
voor de medewerking en de finan-
ciering van de twee naamborden
die aan de Ruurloseweg geplaatst
zullen worden.

'Als in de toekomst de financiering
van de nieuwe gemeente dit toe-
laat zal er ook nog een verzoek
komen om zowel aan de Schone-
veldsdijk en Onsteinweg ook der-
gelijke naamborden te plaatsen.
Maar laten we eerst afwachten hoe
de gemeentelijke herindeling zal
gaan uitvallen', aldus Jan Hendrik-
sen.

Biej ons in
d'n Achterhoek
"Kom iejluu etn, 'k hebbé alles op taofel en de koffie is ok klaor". "Nog
vief menuutn, dan he'w alles epakt". Vrouw Niejendiek had wat meer
op taofel ezet as dat ze gewoon was. Andre en Tieny woln op vekan-
tie, nao oosteriek helemaols. Moeder zaog t'r nog wel een betjen te-
genop, lej wissen maor nooit wat t'r gebeurn kon onderweg. En
daorgunds met al die bulten en keien he'j zo maor een enkel tebrokn.
En dan leien ze daor in 't ziekenhuus, opzuukn ko'j ze dan neet, daor
was 't ende vols te wiet veur. Ze zol bliej wean at ze d'r weer waarn.
Maor jao, 't gin kleine kinder meer. Al waarn ze dan nog neet
etrouwd, ze zoln wel op mekare passen.

Net zo at Andre ezeg hadde kwammen ze met vief menuutn in de
kokken en schikn an taofel. Nao wat hen en weer gepraot oaver hoe
ze zoln riejen en of ze alles wel hadn zoas pas, geld en riejbewies nom
moeder 't woord en zei: Andre, now mo'j 's luustren.... Andre leet
moeder gaat neet uutpraotn. Hee zei"" jao jao moeder, dat wette wiej
allemaole wel, wiej redt ons wel" en begon daronao metene oaver wat
anders.

Effen later begon moeder weer. "Andre, wa'k ow nog zeggen wolle".
Jao moeder dat wette wiej wel". Dat ging zo een keer of drie, viere tot
moeder zei: "Jonge, now lao'j mien 's uutpraotn. Want ik wolle ow
zeggen da'j mien as souvenir neet van die prottel met mot brengen
die'j an de wand mot hangen of veur 't raam zetn. Wat daor he'k 't
huus al vol van. 't is dan allemaole wel goed bedoeld maor ik baale d'r
van. Koop owzelf maor wat veur 't geld, wat ik hebben wolle he'k
mien zelf al wel ekoch.

Ku'j raon waor en dach en moeder helemaols neet? Afijn, ze bunt
goed weerumme ekommen, zonder prottel. En umdat vekantie hol
mien ok wel aadig liekt, gao'k t'r ok maor 's effen tussenuut. Zonder
de zorge veur een verhaaltjen an de kop. Waor.'k hen gao zie'k nog
wel. Meschien gao'k wel lekker fietsen biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Geslaagd
Annita Addink uit Vorden is op
4 juli 2001 geslaagd voor de op-
leiding tot Brede Basis Intensive
Care - verpleegkunde. Zij volgde
deze opleiding in het streek-
ziekenhuis Zevenaar in Zevenaar.
Proficiat.

Geslaagd
Marleen Mokkink is geslaagd
voor de HBO opleiding Facilitaire
Dienstverlening aan de Sqaxion
Hogeschool IJselland te Deventer.
Gedurende het laatste halfjaar van
haar studie heeft ze bij OHRA B.V.
te Arnhem aan haar afstudeer-
opdracht gewerkt: "Het opstellen
van een Continuïteitsplan voor
de afdeling Facilitaire Diensten".
Doordat ze een goed product heeft
ontwikkeld, doet haar scriptie mee
aan een landelijke prijsvraag en
is haar gevraagd een artikel te
schrijven in een magazine voor
Facilitair Managers. Proficiat.

Zaterdag 30 juni
Op een rotonde is een motorrijder
onderuitgegaan toen hij met zijn
banden over een witte streep reed.
De motorrijder raakte niet ge
wond. Van de motor was het carter
stuk, waardoor er olie op het weg-
dek lekte. De brandweer heeft de
olie verwijderd.

Zondag l juli
Bij het station te Vorden is een da-
mesfiets gestolen. De fiets stond
op slot.

Diefstal uit woning, Onsteinweg
l juli tussen 15.45 en 16.00 uur.
Betrokkene: 61-jarige inwoner uit
Vorden.
Ontvreemd: een digitale camera
en een compactflash. Het is niet
duidelijk hoe men is binnengeko-
men.

Maandag 2 juli
Tussen 13.30 en 14.30 uur is er op
snelheid gecontroleerd op de
Zutphenseweg middels de laser-
patrol. In totaal werden er 11 over-
tredingen geconstateerd. De
hoogst gemeten snelheid was 68
km/uur, daar waar 50 km/uur is
toegestaan.

Dinsdag 3 juli
Vannacht hebben twee bestuur-
ders geblazen op het gebruik van
alcohol. Beiden hadden niet ge-
dronken.

Er is een fiets vernield die stond
gestald bij het station van Vorden.
De rem- en versnellingskabel wa-
ren vernield.

Tussen 11.30 en 12.15 uur is er een
snelheidscontrole uitgevoerd op
de Horsterkamp te Vorden. Er zijn
8 pv's uitgedeeld voor het over-
schrijden van de maximum snel-
heid. De hoogst gemeten snelheid
was 64 km/uur, daar waar 50
km/uur is toegestaan. Van 13.30
tot 14.15 uur is er gecontroleerd op
de Leestensedreef te Warnsveld.
Hier zijn 10 pv's uitgeschreven
voor het overtreden van de maxi-
mum snelheid. De hoogst geme-
ten snelheid was 84 km/uur, daar
waar 50 km/uur is toegestaan.

Er heeft een aanrijding plaatsge-
vonden tussen een personenauto
en een ree op de Baakseweg. De ree
overleefde de aanrijding niet.

Woensdag 4 juli
Er is gecontroleerd op het dragen
van de autogordel en de helm. Er
zijn 10 pv's uitgeschreven voor het
niet dragen van de autogordel (be-
stuurder of passagier), l kind zat
niet in een kinderbeveiligingsmid-
del, l pv voor geen voorrang verle-
nen en twee waarschuwingen
voor het vervoeren van kinderen
zonder beveiligingsmiddel.

Er is gecontroleerd op het gebruik
van alcohol. Drie bestuurders heb-
ben moeten blazen. Geen van hen
had gedronken.

Gevonden voorwerpen
• Wieldop.

Verloren voorwerpen
• Zonnebril merk: Carera.
• Groene PTT-brievenbus.

X-maal Jazz in kasteeltuin
Vrijdag 10 augustus zal de tuin
van het kasteel, Huize Ruurlo,
's avonds gevuld zijn met jazz-
klanken. Die avond wordt het
traditionele 'Kasteeltuincon-
cert' van de KunstKring Ruurlo
gegeven in de unieke, prachtige
parktuin.

Diverse groepen met uiteenlopen-
de stijlen zullen de bezoekers ver-
rassen met hun muziek. Zo zal Mi-
chael Varekamp (trompet en zang)
de tijden van Louis Armstrong la-
ten herleven. Hij is in gezelschap
van Deborah Carter (zang), Frits
Landesbergen (vibrafoon) en de
'Masters of Swing': Bert Boeren
(trombone), Dmitri Shapko (tenor-
sax), Peter Beets (piano), Erik
Kooger (drums) en Alex B. Milo
(contrabas). Met eigen arrange-
menten beweegt het gezelschap
zich ongemerkt van oude naar
nieuwe jazz.

De zangeres Izaline Calister brengt
haar eigen, unieke repertoire. Zij
wordt begeleid door Randal Cor-
sen (piano), Eric Calmes (bas), Per-
nell Saturnino (percussie) en Roei
Calister (drums). Het ensemble
neemt de kasteeltuinbezoekers
mee naar het oude Curacao met
muziek van toen in een jasje van
nu. Het Christiaan van Hemert
Trio brengt gipsy-jazz in de tradi-
tie van Django Reinhardt en de
Hot Club de France. De nog jonge
groep doet dat met zeer veel verve.
Van Hemert zelf speelt viool, Ma-

ciej Domaradski bas en Eelco van
de Meeberg gitaar. Voor deze gele-
genheid is de groep uitgebreid
met de bekende gitarist Popi B-sily.
Rond Ramón Valle, virtuoos pia-
nist, scharen zich Omar Rodriguez
Calvo (contrabas) en Liber Torrien-
te Mirabal (slagwerk).

Al spelend vertelt Ramón zijn ver-
halen. Zijn composities zijn in
geen enkel vakje te plaatsen. In
een schitterende performance laat
de groep het andere gezicht van
de Cubaanse jazz zien. Ongetwij-
feld zal ook dit jaar het kasteel-
tuinconcert weer een grote schare
bezoekers trekken, die zullen kun-
nen genieten van goede muziek in
een schitterend decor, een unieke
ambiance.

Kaarten zijn in voorverkoop ver-
krijgbaar (tot en met donderdag 9
augustus) bij de VW Ruurlo.
Reservering van toegangskaarten
is alleen mogelijk door uiterlijk vrij-
dag 3 augustus dertig gulden per
kaart over te maken op Postbank-
rekening 52100 van de KunstKring
Ruurlo. Tijdig per giro bestelde
kaarten liggen op de avond van
het concert gereed aan de ingang
van de kasteeltuin.

Nadere informatie over het
concert is in te winnen bij de
KunstKring Ruurlo, Slootsdijk 9,
7261 SB Ruurlo, telefoon (0573)
45 20 75, website:
<kunstkringruurlo.cjb.net>.

Beker fietsvierdaagse voor groep Nijenhuis
Betere weersomstandigheden
voor een avondfietsvierdaagse
Jong Gelre die de afgelopen
dagen organiseerde, waren
nauwelijks denkbaar.

De eerlijkheid gebied echter te
zeggen dat op de slotavond,
donderdag 5 juli, de temperatuur
volgens de deelnemers best wat
lager had mogen uitvallen.

De organisatie had voor elke
avond een leuke route van circa
25 kilometer uitgezet, waarbij de
diverse buurtschappen werden
aangedaan. Op de slotavond werd
in de omgeving van Hengelo ge-
fietst. Om voor een medaille in
aanmerking te komen, moest er
minimaal drie avonden worden
gefietst. Maandagavond gingen er
160 personen van start.

Dinsdag kwamen er nog vijftien
bij.
Vergeleken bij vorig jaar bijna het
dubbele aantal deelnemers.
Echter, in 2000 veelal slecht weer!
De firma Bloemendaal & Wiege-
rinck had een beker beschikbaar
gesteld voor de groep met het
grootst aantal deelnemers. Deze
beker werd gewonnen door de
groep Nijenhuis.



Ulenhofcoi iege
DOETINCHEM/VORDEN

christelijke scholengemeenschap voor vwo, havo, vmbo

Voor de nevenvestiging
locatie't Beeckland, Het Hoge 41 in Vorden
zoeken wij per 3 september a.s. een enthousiaste

mediatheekbeheerder/
leerlingbegeleider
voor 20 klokuren per week, verdeeld over 5 dagen.

Salarisindicatie: minimaal f 2819,-, maximaal f 3903,- per maand bij een
volledige betrekking, afhankelijk van opleidingen ervaring.

TAAKOMSCHRIJVING
• toezicht houden op en begeleiden van leerlingen in de mediatheek
• oplossen van kleine computerstoringen
• verrichten van lichte administratieve werkzaamheden
• opvangen en procedureel begeleiden van uit de les verwijderde leerlingen

FUNCTIE-EISEN
• sociaal vaardig zijn
• kunnen omgaan met jonge mensen
• administratief vaardig zijn
• kunnen samenwerken
• computervaardig zijn
• flexibel inzetbaar zijn.

Schriftelijke sollicitaties, met opgave van opleiding, ervaring, c.v. en
referenties, kunnen tot uiterlijk 13 juli a.s. gezonden worden aan het
Ulenhofcollege, t.a.v. Mevrouw Drs. J.C.E. Meij,
postbus 411, 7000 AK Doetinchem. Per e-mail: meij@ulenhof.nl

Het Ulenhofcollege is een
christelijke
scholengemeenschap die de
leerlingen uitdaagt tot actief
leren in een omgeving waar
mensen respect hebben voor
eikaars kunnen, zijns- en
zienswijze.

De hoofdvestiging,
met afdelingen vwo, havo en
vmbo-th, telt 1150 leerlingen
en staat in Doetinchem.
De nevenvestiging in Vorden,
locatie 't Beeckland, biedt de
gemengde en beroepsgerichte
leerwegen van het vmbo en
telt ruim 400 leerlingen.
Beide vestigingen zijn licht
groeiende.

Van sollicitanten verwachten
wij dat zij met ons willen wer-
ken aan de vormgeving van
christelijk onderwijs aan onze
school.
Het Ulenhofcollege valt onder
het bestuur van de Stichting
Confessioneel Voortgezet
Onderwijs in de Achterhoek
(CoVOA).

Univé voor de vrije tijd

Het onbezorgde
vakantiegevoel

van Univé
Met de Doorlopende reisverzekering kunt u op ieder

moment vertrekken. Zomervakantie, wintersport ot" tussen-

doortjes, het hele jaar door bent u overal op maat verzekerd.

Dat is gemakkelijk en al snel voordeliger dan afzonderlijke

reisverzekeringen. En met de Doorlopende annulerings-

verzekering krijgt u zelfs een vergoeding als de reis niet

door kan gaan. Meer weten? Kom even langs of bel voor

een afspraak. U kunt ook kijken op www.unive .n l .

VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Stat ionsstraat \2, 7261 AD R u u r l o
Telefoon (0573) 45 16 35

OLIE
BESTELLEN!

Vlotte levering
en scherpe

prijzen

11

Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

In verband met de kermis is onze
showroom in Hengelo (Gld.)

woensdag 11 juli en
zaterdag 14 juli
de gehele dag
gesloten

Wij wensen u een prettige kermis toe!

DESSPANNEVOGEL
l M F. U B EL- C N T A P I J T E N H U I S
B Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, lel 0575-461484

Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193

Digitaal autoshoppen in
belang van consument
/ iT i ' i i i iN - Steeds meer mensen laten / i eh informeren via I n t e r n e t . ( ) o k
de automobielbranchc heeft de/e directe weg naar de consument
gevonden, zoals b l i j k t uit de n ieuwe websi te van autobedri j f I lerwers.
Op www.berwers.nl beeft u direct contact met de/c groep enthousias te
Nissan-dealers in Doetinchem. Hengelo ( 1 . . /.evenaar en /.utphcn.
Herwers introduceert /o bet d ig i t a l e autoshoppen, of kortweg ge/egd:
veel i n f o r m a t i e over de gehele N i s s a n - l i j n , n ieuw binnengekomen
occasions, onderhoud, reparaties, f i nanc ie r ing en nog veel meer rele-
vante /aken. Hiermee kan de consument / i c l i snel la ten i n f o r m e r e n .
Dat he t l Icrwers-team het daar n i e t b i j l aa t b l i j k ! wel u i t he l i n t c r a c t i c -

' I cc l tc . waar u /e l f uw wensen kenbaar k u n t maken , ' U i t e r a a r d
b l i j f t het slechts een medium om t h u i s snel i n f o r m a t i e op te v r
a l d u s ('iert l . i c l ï c r ink , woordvoerder \oor de l l c r w e r s - b c d r i j v e n . 'Voor
een persoonlijk gesprek, een deskundig advies en een proefr i t b l i j f t een
bc/oek aan on/e showrooms noodzakelijk*. W i l t u meer weten over
d i g i t a a l autoshoppen, surf dan eens naar: WWW.horwers.nl

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Tonny JupJëris
r~ lU
l [T\

AUTOSCHADE

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



l
Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg

Eibergen - Goor Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo

OPRUIMING BIJ
IUUNTE FASHION

DAT BETEKENT VANAF WOENSDAG 4 JULI

HEEL VEEL VOORDEEL
DUS KOM SNEL WANT OP = OP

ciuntc
Internet:
www.tuunte-fashion.nl

mode voor het hé!0

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

25 jaar Braderie Wïchmond
Net als andere jaren organiseert
biljartvereniging Krijt op Tijd weer
een braderie, en dit jaar op zater-
dag 4 en zondag 5 augustus.

De braderie zal plaatsvinden in de
Dorpsstraat en de Hakforterweg. Bij-
zonder dit jaar is wel dat het 25 jaar ge-
leden is dat het startsein voor de eerste
braderie werd gegeven en daarom
willen wij er dan ook een extra mooie
en grote braderie van maken.

Wij hebben daarom gedacht om een
verloting met als hoofdprijzen voor
7 personen een ballonvlucht en één
reischeque van ƒ 250,-.

Er zullen veel kramen en ver-
makelijkheden zijn. Ook is er aan de
kinderen gedacht, er is een spring-
kussen, draaimolen, treintjes, snoep-
kraam, grabbelton, kinder schminken
en ze verschillende spelletjes doen.

Ook aan een hapje en drankje is ge
dacht zoals een poffertjes/wafelkraam,
viskraam, er is een bakker met vers
gemaakt gebak en koeken. De biljart-
vereniging hoopt dat deze braderie
weer net zo mooi, druk en gezellig zal
zijn als de voorgaande.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met telefoonnr.
0575-441285.

Viswedstrijden Reurlse Vissers
Op de dinsdagavonden 17 en 31 juli
a.s. wordt er door de Reurlse Vissers
de jaarlijkse V.V.V.-viswedstrijden
gehouden.

Op dinsdag 17 juli wordt er gevist in de
Berkel bij de Kattebeek in Borculo.

De tweede viswedstrijd wordt gehou-
den op dinsdag 31 juli in de Berkel bij
de Heesch in Zwiep.

De loting is aan het begin van de avon-
den aan het water. Na afloop volgt
meteen de prijsuitreiking. Het is even-

tueel mogelijk om gezamenlijk te
vertrekken vanaf het parkeerterrein
achter De Keizerskroon te Ruurlo. Voor
de vertrektijden vanaf Ruurlo en of
aanvangstijden van de wedstrijd kan
men telefonisch contact opnemen met
B. Stegeman, tel. 0573^53414.

5e Zwarte
Cross nu
heel weekend
Het grootste en gezellig-
ste motorcross/ muziek-
spektakel van Neder-
land staat weer voor de
deur: het Zwarte Cross
Weekend op 13,14 en 15
juli a.s. De spektakel-
cross zal ook dit jaar
weer verreden worden
op het K(n)appenbulten
circuit te Halle (Gld.)

Net als voorgaande jaren
heeft de organisatie er
weer alles aan gedaan om
het aanbod van vertier zo
hoog mogelijk te houden
en de entree zo laag mo-
gelijk (slechts ƒ 12,50 en
kinderen onder de 1,20
meter gratis). Deze gou-
den combinatie draagt er
mede toe bij dat de Zwarte
Cross al jaren zo'n aan-
trekkelijk feest is voor de
hele familie. Met op alle
dagen muziek, zinderen-
de stunts en kermis (met
reuzenrad), op de zater-
dag trainingen en op de
zondag de Zwarte Cross
zelf met allerlei ludieke
crossobjecten op het cir-
cuit en voor het eerst een
heuse festivalmarkt met
allerlei leuke hebbedinge-
tjes.

STARTSCHOT GALA
Dit jaar is de Zwarte Cross
zelfs uitgebreid naar drie
dagen. Nieuw bijgekomen
is het feest op de vrijdag-
avond, oftewel Het Start-
schot Gala met een pro-
grammering die interes-
sant is voor een breed
publiek: van muzieklief-
hebber tot feestganger en
sensatiezoeker. De vrijdag-
avond begint met een
waanzinnige stunt, het
parade paardje van de
Zwarte cross stunts 2001!
Er gaat namelijk een
sprong over de feesttent
gemaakt worden door een
auto mét caravan! Op vrij-
dagavond zal o.a. een
stuntman met motoren
door vuurzeeën rijden in
de zogeheten Wall of Fire.
's Avonds begint in de
giga-feesttent, die plaats
biedt aan 5500 personen,
het muziekprogramma
met de Drentse formatie
Skik. Daarna is het de
beurt aan de bekende
Ierse formatie The Popes,
met als muzikaal handels-
merk hun aanstekelijke
Ierse punkfblk waarbij stil-
staan onmogelijk blijkt.
Deze Ierse superact doet
speciaal voor de Zwarte
Cross een eenmalig con-
cert in Nederland.

TRAININGEN EN
BROMMERKIEKBAL
Ook dit jaar kan er zater-
dag 's middags weer gratis
gekeken worden naar de
cross trainingen. Leuk om
het klasseverschil te zien
tussen de meer dan 500
deelnemers. Het echte
werk met verklede deelne
mers, obstakels en stunts
blijft natuurlijk de Zwarte
cross zelf op zondag.

ZWARTE CROSS
Op zondag is dan vanaf
de legendarische Zwarte
Cross zelf. Iedereen heeft

er wel eens wat van
gehoord! Ook dit jaar weer
nieuwe wedstrijdonder-
delen: Een zeephelling
achter het starthek waar
alle rijders overheen moe-
ten glibberen alvorens ze
op hun brullende cross-
motoren weg kunnen
scheuren. De Drowning
Waterwall is een krach-
tige watermuur als cross-
baan-obstakel voor de rij-
ders.

De crossbaan loopt nu
zelfs op een punt onder de
tent door. Vanwege de
populariteit van de tissue/
helden-splitsing, waar hel-
den op de splitsing kiezen
om de afslag richting
modderbak te nemen en
waar tissues de makkelij-
ke weg verkiezen, heeft de
organisatie besloten om
naast de helden/tissue
splitsing een extra sprint-
duel in het programma op
te nemen met een aparte
zeer lange modderbak. Dit
wordt zeer spectaculair!

Het aantal klassen dat aan
de start staat is dit jaar
nog wat gevarieerder dan
vorig jaar. Zo is er nu
een dames(bromfietsen)
klasse waarvoor op dit
ogenblik nog deelname
mogelijk is. Alle andere
klassen zitten al vol.
Werkelijk alles met twee
wielen kunnen de toe-
schouwers verwachten
tijdens de vermaarde
specialklasse, de promi-
nenten klasse met beken-
de crosskampioenen van
weleer, een bekende Ne
derlanders klasse met o.a.
behoorlijk wat deelne-
mers uit de TV-serie GTST,
schaatsers zoals Rintje
Ritsma, Jop van de Bus,
bekende muzikanten en
vele anderen. Daarnaast is
er een oldtimers klasse,
met nostalgische motoren
van bijna een halve eeuw
oud, de stuntelde begin-
nersklasse, maar ook de
razendsnelle superklasse
met de nationale top op
motorcrossgebied (zoals
de ex-wereldkampioen
Pedro Tragter en de vice
wereldkampioen Edwin
Evertsen). Wat dacht u van
de enthousiaste brommer-
klasse met meer dan 125
deelnemers tegelijk op de
baan.

Nieuw zijn ook de lach-
wekkende hangpenzen-
klasse en de dictatorklasse
(met deelnemers uit o.a
Irak, Libië, Servië etc.) In
deze klasse zal overigens
een opgevoerde 34 tons
Sherman tank uit 1943
meerijden. Er rijdt zelfs
een echt motorcross Poli-
tieteam mee en een groep
van rond de 20 verstande
lijk gehandicapten van
sociale werkvoorziening
Hameland Groep uit Aal-
ten en van zorgboerderij
Lindeboom te Harreveld
zal tijdens de cross een rit-
je maken in de bak van
een zijspan.

De professionele wed-
strijdleiding ligt ook dit
jaar weer in handen van
de Halse motorclub Hal-
mac.



zlelfs Laurens Janszoon Coster,

de uitvinder van de boekdrukkunst is van

zijn sokkel gekomen om samen met de
burgemeester van lichtenvoorde,

de heer R.F.R.M. van Rijckevorsel

op 20 juli ons nieuwe bedrijfsgebouw

Weevers Elna aan de Bleekwal 10

te Lichtenvoorde op ludieke wijze

te openen.

OPEN HUIS

In verband hiermee houden wij
in Lichtenvoorde en Vorden

op zaterdag 21 juli a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur

OPEN
HUIS
Weevers Elna

Nieuw bedrijfsgebouw
Bleekwal 10,
Lichtenvoorde

Demonstratie
Grafisch museum
"hoe het ging in het loodtijdperk'

Demonstratie
Boekbinden

In Vorden

d rukke r i j

Weevers

We e ver s
Nieuwstad 30, Vorden
ISO-gecertificeerd bedijf waar de moderne prepress
en drukpersen te bezichtigen zijn.

N e t
Nieuwstad 30, Vorden
Het nieuwe IT-bedrijf onder de vlag van Weevers
voor internetdiensten en systeembeheer.

bekende SChildereS Riek Schagen fakend van o.a. "Saartje" uit de serie Swiebertje)



drukkeri j Weevers

O

ov

Nieuwstad 30
7251 AH: Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
IE-mail.: i nfo@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 5510 10

n n

Geboortekaarten

Visitekaarten

Dankbetuigingen

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,
RUURLO: STUDIO CONTACT;
UCHTEIWOORDE: WEEVERS ELNA,

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23



TOT 50%

z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

ONS MODE-ADVIES GAAT VERDER DAN WIJZEN NAAR DE PASKAMERS.

WE LOOK FOR YOU
Wil jij als Hairstyliste m/v werken in ons filiaal te Hengelo (Gld.)
samen met leuke collega's voor 30 tot 38 uur per week.

Wij vragen: Minimaal 3 jaar ervaring.
Bereid nieuwe mode-ontwikkelingen eigen te maken.
Collegiale instelling.

Wij bieden: Prettige werksfeer.
Goede beloning.
Interne en externe training.
Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden.

Telefoon (0575) 461604 vragen naar Hr. F. Passchier.
Na 18.00 uur (0575) 462419.

FrorvPctadiier
haarmode

dames- en herensalon
Voorstad l O
Borculo
Tel, (O545) 272331

Spalstraat l O
Hengelo (Gld.) •
Tel. (O575)464O17

Kerkstraat 9a
Keijenborg
Tel. (O575)4616O4

Telefoon 0573-451306

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS

BELLEN!

OPRUIMIN
SCHOENMODE

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

www.Giesen.Shoes.nl Giesen@Shoes.nl

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Weevers Net

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

Kijk voor meer
nieuws op:

OPRUIMING
TOT EN MET 28 JULI

Showroom Hengelo Vitrinekast eiken
Hoekvitrine eiken
3-2 zits stof
Ovale eettafel bl. patinél
+ 4 stoelen
2-sits bank stof
21/2-2 zits leder geel
bijpassende fauteuil stof
Dressoir bl. patiné
Buffetkast bl. patiné
3-2 zits leder cognac

3234,-
2258,-
4190,-

3745,-

2490,-
3886,-
962,-
1596,-
3565,-
4060,-

NU 1995,-
NU 1795,-
NU 2995,-

NU 2495f-

NU 1995f-
NU 2895f-
NU 695,-
NU 995f-
NU 2895f-
NU 2995f-

Verder nog diverse aanbiedingen in grenen meubelen
en losse fauteuils.

Tijdens de Opruiming op alle niet afgeprijsde tapijten, gordijnen
en vitrages in Hengelo en Ruurlo

10% KORTING
DEtJÏSPANNEVOGEL

M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484 • Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193



TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruur l o

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Contact/es?

Hef cement
tussen vraag en

aanbod!

50 jaar?
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 v.a. f 1.645,-
AMD Duron 750 Mhz, 128 Mb inte/n. gefte^gen, 10 Gi harddisk f 1.645,-
AMD Duron 800 Mhz, t28 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk f 1.725,-
AMD Athlon Thunderbird 900 MHz, 128 Mb intern geheuyen, 20 Gb Mk$$kf 1.875,-
AMD Athlon ThunderbirdJQDQMMz, ||IiP intern geheugen, 20 Gb harddisk f 1.975,-

SpelletjesPC
AMD Athlon Thundëfiicl 100C
NVidia Riva TNT2 321$} M64,
AMD Athlon Thundëfblrd 100C
Geforcell MX 32 MbfAQP\

PC-133 MHz., UDMA 66/1OC
VGA, AC '97 Sourki, 52 X AÖ!
1,44MB Diskdrive, Midi-Tower

v.a. f 2.095,-

f 2.095,-

f 2.195,-

bii de SpelletiesPC)
Mbps Netwerkkaart,
ch Scrollwheel Muis.

Actie:
bij inlevering van deze advertentie

f 100,- korting op een nieuwe computer

17 inch monitor f 449,- • 15 inch Compaq 'Demo moratopf 149,- • i.p.vl;!CDRom t;
12 x 10 x 32 CD-Brander f 159- en een DVD-speler voor f 49- • 15 inch TFT monitor

f 1099,- • HP 840C f 255,- • Logitech Cordless Desktop f 155,-
• Alle andere onderdelen op aanvraag.

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

Standhouders gevraagd vlooienmarkt
donderdag 19 juli Vorden centrum

Voor info of reserveren:

Javo, tel. 053-4611212

Zomerse actie voor
driemaal goud.

BLEEKSTRAAT 3, HENGELO

Tijdens de Hengelose Zo-
merkermis alle dagen

dan»- en stemmingsmuxiek
in het café

Dinsdag 10 juli 20.00 uur
trekking vogelschieten.

21.00 uur bekendmaking verloting
marjorettevereniging E.M.M.

Woensdag 11 juli 10.00 uur
kermis vieren met KREXX (nieuwe formatie)

in het café.

Vrijdag 13 juli
's avonds ringrijden voor het café.

Van 14.00 tot 16.30 uur
dubbeltjesdansen voor de 50+.

Ouderwets gezellig!
Met een gezellig muziekje.

Zaterdag 14 juli
Grote dansavond met KREXX

(nieuwe formatie).

Zondag 15 juli kermis in het café.

Café Marktzicht: bij uitstek geschikt voor:
feesten van 15-250 personen, koude- en
warme buffetten, koffietafels en diners.

JAN EN LENY EN MEDEWERKERS
WENSEN U

EEN GEZELLIGE HENGELOSE KERMIS

Dl

d

aPa

a
a

rjj

Gouden
oorhangers

Set van
collier en armband

Collier en armband
van l 4-karaats goud

voor NLG 695,- (€ 315,37).
Bij aankoop van

collier en armband
bijpassende 14-karaats
gouden oorhangers voor

één gulden (€ 0,45).

Set verkrijgbaar
in geheel geelgoud

en in twee
uitvoeringen met
wit- en geelgoud.

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

MAGERE
RUNDERLAPPEN

1 kg 8,95

GEHAKT SCHNITZELS
3 SOORTEN - 4 stuks 5,00

SHOARMAREEPJES
500 gram 5,9U

Bke week op de markt in Vorden

Weekpakket vleeswaren

100 grONTBIJTSPEK 2,45

100 gr ZOMERHAM 2,95

100 gr GEBRADEN GEHAKT 1.95

NU VOOR

7,35

5,95

0 HORTENSIA

«• GROTE VLIJTIG LIES

9,95
Bloemen en planten

3 voor

0 BOS ROZEN a 20 stuks

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Van bad tot whirlpool, van douche tot stoomcabine.

BouwCenter biedt individuele badkamer-oplossingen.

Ideeën krijgen de ruimte. Bezoek de showroom van

BouwCenter HCI en ontdek de badkamer van uw dromen.

Veel inspiratie gewenst!

BouwCenterSHCI

BouwCenter HCI
ontwerpt vrijblijvend

een badkamer op maat

KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

VESTIGINGEN IN HENGELO GLD, ULFT EN ZEVENAAR

Een perfecte badkamer begint met een

goed ontwerp waarbij geen centimeter
ruimte verloren gaat. Do ontwerpers
van Bouwcenter HCI maken vrijblij-

vend een creatief ontwerp, gericht op

uw situatie en uw woonwensen!

BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbsnjseweg 13, tel. (0575) 46 81 8t
het@hciubj.nl / www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag V«i vrijdag 08.30 -17.30 uur
vfifdi&g koopavond 19,00-21.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maaridag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 -21.00 uur
zaterdag 08.00 -16;OQ uur

l U l

40%
KORTING

l ' u r f . s l raa l 33, X u t p h e n

€*' Doe-hè t -zeiver!
Dit is uw kans

" • al 35 Jaar toonaangevend
• breed assortiment parket en

laminaat om zelf te leggen

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

Te koop:
Fiat Panda 1000CL IE

bouwjaar 1990

Nissan Sunny 1400 HB
5-deurs, bouwjaar 1992

Rietman Autobanden
Telefoon 0575-462779

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE

VORDEN:
zondag 15 juli

woensdag 18 juli en

zondag 22 juli

van 10.00 tot 17.00 uur open.
Entree f 10,- p.p.; tot 9 jaar gratis.

f e vloer die jaarïn, jaar uit probleem-
iropa Parket combineert op unieke wijze al

foor leveren wij een voortreffelijke kwaliteit tegen
(ste'prfjs.

plarïken, overal 149,95 bij ons
l n U j£t f "T O d K 2. iwninaai um ten ie itryy
l Li J&leCrl tS ƒ r "r 99 JT • eigen Import en export

.Grefien planken

&naT ƒ29,95 m2

Alle/qulck step unlcflc laminaat

ƒ57,95 m2

PA
ARKET

sinds 1967

-am£lparket tot 50% korting

Vraag in de winkel naar
de actlevoorwaarden

Bremstraat 23, 7161 CD Neede
Tel. 0545-292907

Open: dl. t/m vrij. 9.00-17.00 uur, zat. 10.00 -16.00 uur
www.europaparket.nl

3IS!SIËE.', <®ffl3I3S3fèlBmmëM2ffl3I3!3fèl31dS3I3IBJ31313rrJ'

café-bar-discotheek

'DE ZWAAN'
gelegen nabij het
unapark
Spalstraat 3,
Hengelo (Gld.)

Ja, het is weer zover,

HENGELOSE
KERMIS
en wij gooien de beuk er weer in, voor de 29e maal

UIT: GOED VOOR U!
Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens

Fam. Waenink en medewerkers

Tijdens de kermis is onze discotheek
alle avonden vanaf 20.30 uur geopend

Woensdag 11 juli een daverend gezellig feest In onze bruine kroeg met

BAKKERIJ MANSCHOT
Vrijdag 13 juli na de kinderspelen organiseren wij in samenwerking met de
schutterij Eendracht Maakt Macht vanaf 18.00 tot 20.00 uur voor al de kinderen
in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar

KINDERDISCO
s avonds BAKKERU MANSCHOT
Zaterdag 14 en zondag 15 juli voor het 29e jaar het grandioze

TUINFEEST MET BARBECUE
vanaf 20.30 uur m.m.v. de succesvolle formatie

ALPHA SHOWBAND
Zondagmiddag na de optocht en 's avonds (zondagmiddag vrij en-
tree) speelt in onze tuin

ALPHA SHOWBAND



Kampioenen sv Sociï Wichmond

sv Sociï Cl. Staand van links naar rechts trainer Rob Golstein, Gert-Jan Loman, Oscar te Bogt, Michel te Vrucht,
Arjan Elsman, Lennard Berends, Erik Korenblek, leiders Gijs Hofstede en Titus de Klein. Onder van links naar
rechts Harm Loman, Thijs Rensink, Stefan Roording, Freek de Klein, Jeffrey Peppelenbos, Ferdy Jansen en
Maarten Rensink. Vooraan met de taart keeper Henrie Vreeman.

J

sv Sociï Fl. Leiders van links naar rechts Jan Roording, Mark Dijkman, Frans Arends. Staand van links naar
rechts Nick Jansen, Stefan Weenk, Richard Arends, Ruben Jansen en Remco Hilge. Gehurkt van links naar
rechts Demi Jansen, Daan Loman, Luuk Arends, Kai Arends en keeper Dennis Lenselink.

T.V. opnames in Vorden voor:

Internationaal Wim Kuijpertoernooi

Het llde Internationaal Wim
Kuijper Jeugdvoetbaltoernooi
is op zaterdag 18 en zondag 19
augustus 2001 in Vorden. Zoals
ieder jaar is ook nu weer de top
van het Nederlandse betaald
voetbal te bewonderen op de
voetbalvelden van de w Vorden.
De organisatie verwacht een
groot aantal toeschouwers op
beide dagen. Dit jaar zal er
voorafgaand via radio en tv
ruim aandacht besteed worden
aan het toernooi.

TELEVISIEUITZENDINGEN
Om materiaal te verzamelen voor
uitzendingen van TV Gelderland,
was er dinsdagmorgen 3 juli een
complete cameraploeg van pro-
ductiebedrijf Crystal Pare uren-
lang bezig op het voetbalveld in
Vorden. Een vijftal jeugdspelers
kreeg eerst een uitgebreide in-
structie van de regisseur en mocht
vervolgens bezig voor de camera.
Onder toeziend oog van een aan-
tal belangstellenden werden er
shots opgenomen van spelers in
Vorden shirt en voor deze gelegen-
heid ook in tenues van Ajax, Feye-
noord, Bayer 04 Leverkusen en FC
Schalke 04.

Vervolgens werd er een opname
gemaakt van agenten van het Poli-
tiekorps IJsselstreek. De politie zal
namelijk ook dit jaar aanwezig
zijn op het toernooi met een speci-
aal project voor jeugdige bezoe-
kers. Nadat de opname op het voet-
balveld klaar was, werd er een be-
zoek gebracht aan Daewoogarage
Groot Jebbink. Waar eigenaar de
heer Jan Groot Jebbink, toernooi-
sponsor vanaf het eerste uur, zijn
acteertalent mocht waarmaken.
Verder zijn er die dag nog een aan-
tal opnames gemaakt in Almen en
Lochem. Binnen een week zal er
aandacht aan het toernooi ge-
schonken worden in de reclame-
blokken van TV Gelderland.

DEELNEMERS IN 2001
Het is de toernooicommissie van
de voetbalvereniging Vorden ook
dit jaar weer gelukt om voor dit
toernooi van D pupillen een sterk
deelnemersveld samen te stellen.
Zo zijn de Nederlandse topclubs
Ajax, Feyenoord en PSV vertegen-
woordigd, plus Willem II en het
team van de KNVB district Oost.
Verder komen er vier buitenlandse
clubs naar Vorden. Uit Duitsland
zijn dat Bayer Leverkusen en FC
Schalke 04.

Middlesbrough AFC uit Engeland
zal voor de tweede keer deelne-
men aan het toernooi. Verder staat
er voor het eerst een team van bui-
ten Europa op de deelnemerslijst.
Het Canadese BCSA Vancouver
komt op bemiddeling van Ajax
manager Jan Pruijn naar Vorden.
De organisatie is blij met de toe-
voeging van FC Schalke 04 aan het
toernooi. Deze club beschikt met
name in het Oosten van Neder-
land over een trouwe schare sup-
porters, en zal zeker extra publiek
trekken.

GOEDE ORGANISATIE,
STERK DEELNEMERSVELD
Hoewel de kersverse 3de klasse-
club uit Vorden in verhouding
geen grote vereniging is, slaagt
men er al jaren in om een aan-
sprekend toernooi te organiseren.
Het toernooi wordt dan ook moge
lijk gemaakt dankzij veel sponsors
en de medewerking van tientallen
leden van de voetbalvereniging.
Dit maakt dan ook dat topploegen
graag inschrijven voor het twee-
daagse gebeuren in Vorden.

Op dit moment is er zelfs een
wachtlijst van betaalde clubs uit
binnen en buitenland die deel
willen nemen aan het toernooi.
Op die lijst staan teams als het
Nationale team van de Verenigde
Staten, Werder Bremen en Lierse SK.

o
0
£

0
£

d rukke r i j Weevers

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



Woner!j

imt
L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l wonen z i t ten b i j De Woner i j
goed. C o m f o r t a b e l e fauteu i ls en banken, salontafels,
s m a a k v o l l e e e t h o e k e n en d r e s s o i r s z i jn s lechts v o o r -
bee lden van wat u bi j De Woner i j zoal zult v inden .
Maar ook voor uw r a a m d e c o r a t i e , ver l i ch t ing of v l o e r -
bedekk ing bent u bi j De W o n e r i j aan het j u i s t e ad res .
De a c c e s s o i r e s van De Woner i j z i j n s f e e r m a k e r s b i j
u i ts tek en zo rgen voor een persoon l i j k k a r a k t e r in
ieder huis. U pak t nu al snel honde rden gu ldens v o o r -
dee l mee.

wbbnshow

f e e r v o

Adres

Telefoon
Internet

i n r Mc h

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

t i n g e n

O (g OBffiQ
Rollengte: 1 00 of 50 meter.
Drukkbsse: PN 6,

• Incl. transformator en kabeWdedsluk.

snvonlUcm. ]^^^Ot

7l£«5r

Filiaal Borculo (Gld.), Korenbre» 2, Tel. 0545-272795.
svaartseweg Z.59, Tel. 0523-682099. «Haïti Wéfcl (Gld.;, Dldomseweg ^290, Tel. 0314-683319



Open Jeugdtennistoernooi Ruurlo

Kim Draayer uit Vorden en Roei
Kobussen uit Steenderen zijn
zondag in de categorie tot en
met zeventien jaar winnaar
geworden van het Open Jeugd-
tennistoernooi in Ruurlo dat
opgenomen is in het Regionaal
Jeugd Tennis Circuit van Oost-
Gelderland.

Roei Kobussen versloeg in de jon-
gens-finale Willem van den Berg
uit Ruurlo in twee sets met de rui-
me cijfers 6-0 en 6-2.

Kim Draayer versloeg in de meis-
jes-finale Eva Marsalkova uit Eiber-
gen met de cijfers 6-4 en 6-4. Het
toernooi, waaraan in totaal hon-

derd kinderen deelnamen, was
verdeeld in vier leeftijdscatego-
rieën.

Tijdens het toernooi werden,
vanaf vorige week maandag, ruim
honderdtwintig partijen gespeeld,
die zondag werden afgesloten met
alle finale wedstrijden. Naast de

Ruurlose finalist Willem van den
Berg moest ook Janne Weijkamp
van Tennisvereniging Ruurlo in de
finale bij de meisjes tot en met
twaalf jaar het onderspit delven.

De Ruurlose verloor de finale van
Annemarie Meddens uit Vorden in
twee sets met 6-3 en 6-2. Torn Brin-
kerink van TV Ruurlo kwam bij de
jongens tot en met tien jaar even-
eens op een tweede plaats.

Voor de jeugdige leden van de Vor-
dense tennisvereniging waren di-
verse successen weggelegd. Naast
Kim Draayer won ook Annemarie
Meddens in de categorie tot en
met twaalf jaar bij de meisjes.

Verder waren er Vordense succes-
sen voor Iris Wassink en Rob
Knoef die winnaars werden in de
verliezersronde.

De Ruurlose editie van het Tap
Score Open Jeugdtoernooi vormde
de vierde uit een serie van zeven
wedstrijden die behoren tot het
Regionaal Jeugd Tennis Circuit.
Het circuit wordt op 22 en 23 sep-
tember afgesloten met de 'Mas-
ters' die ook op tennispark De
Meene in Ruurlo zullen worden
gespeeld. De beste acht uit elke
klasse zullen aan deze 'Masters'
mogen deelnemen.

Uitsl. finalewedstrijden Open
Jeugdtennistoernooi Ruurlo

HOOFDTOERNOOI
Meisjes: t/m 10 jaar: Jony van de

Mosselaar (Groenlo)-Richel Hogen-
kamp (Zelhem) 2-6, 64, 6-3.
T/m 12 jaar: Annemarie Meddens
(Vorden}-Janne Weijkamp (Ruurlo)
6-3, 6-2.

T/m 14 jaar: Jojanneke Hoks (Eiber-
gen)-Anneloes Sieben (Brummen)
6-3, 7-5.

T/m 17 jaar: Kim Draayer (Vorden)-
Eva Marsalkova (Eibergen) 6-4, 6-4.
Jongens: t/m 10 jaar: 1. Pieterbas
Roggeveen (Borculo); 2. Torn Brin-
kerink (Ruurlo).

T/m 12 jaar: Erwin Nieuwboer
(Aalten)-Pieterbas Roggeveen (Bor-
culo) 6-2, 7-6.

T/m 14 jaar: Roderik ten Dolle
(Winterswijk)-Coen Beltman (Harf-
sen) 6-4, 6-2.

T/m 17 jaar: Roei Kobussen (Steen-
deren)-Willem van den Berg (Ruur-
lo) 6-0, 6-2.

VERLIEZERSRONDE
Meisjes: t/m 12 jaar: Elles Blekkink
(Laren)-Evelien Buunk (Borculo)
3-6, 7-6, 6-2.
T/m 17 jaar: Iris Wassink (Vorden)-
Carlotte Cruijsen (Vorden) 6-0, 6-1.
Jongens: t/m 12 jaar: Rob Knoef
(Vorden}-Martijn Menkhorst (Nee
de) 6-1, 6-1.

T/m 14 jaar: Kay Scholten (Baak)-
Tim van de Berg (Vorden) 6-2, 6-3.
T/m 17 jaar: Victor de Beus (Lo-
chem)-Ronald Hulsink (Lichten-
voorde) 6-4, 6-2.

Ook Medlertol heeft een (schutters) koningin!

Het is geen loze kreet dat in de
huidige maatschappij veel
vrouwen hun mannetje staan.
Dat bewees ook mevrouw Hen-
nie van der Berg, die zaterdag-
middag tijdens het Oranjefee s t
in de Medlertol, de veelal man-
nelijke schutters liet zien hoe je
met een geweer om gaat. Zij
werd zaterdagavond door voor-
zitter Andre Knoef gehuldigd
als DE KONINGIN van de Med-
lertol!

De festiviteiten begonnen vrijdag-
avond in de hal van de werktuigen-
vereniging Medo, waar het publiek
een cultureel programma kreeg
voorgeschoteld.

Hieraan werd medewerking ver-
leend door de cabaretgroep
Hoe?Zo! met daarbij onder meer,
enkele op de buurt geënte schets-
jes, terwijl Erik Knoef een aantal
wel zeer korte riemkes voordroeg.
De familie Kamperman, twee

broers met kinderen, deed ook een
muzikale duit in het zakje.

Heel veel applaus voor Johan Kam-
perman en Ellis ten Have die de
echte Frans Bauer en Marianne
Weber deden vergeten. Zij imi-
teerden het duo vrijwel vlekke-
loos!

Gezien het enthousiasme van het
publiek zal dit tweetal ongetwijfeld
in de toekomst nog wel meer van

zich laten horen. Verder waren er
nog optredens van De Sleppers,
een band uit Ruurlo met eigen re
pertoir.

De artiesten van de avond vonden
het allemaal zo gezellig, dat er na
afloop van het officiële gedeelte
nog tot in de kleine uurtjes, onder
het genot van wel heel mineraal-
water!, tot in de kleine uurtjes
werd doorgegaan.

Zaterdagavond was er dansen met
medewerking van het orkest de
Flamingo's.

Tussen de bedrijven door de tradi-
tionele volksspelen op de zaterdag-
middag die werden opgeluisterd
door muziek van Concordia.

DE UITSLAGEN WAREN:
Vogelschieten: koningin mevrouw
Hennie van der Berg; 2 Marjan van
Duin, kop; 3 Herman Geerligs
l.vleugel; 4 Theo Betting l.vleugel;
5 Henk Hulstijn, staart.

Dogcarrijden: l Sanne Mullink;
2 J. KI. Geltink; 3 Sanne Mullink;
4 Rietje Hendriksen; 5 Marieke
Neerlaar.

Boogschieten: l Geert Gr. Nu-
elend; 2 Hans Rothman; 3 Herbert
Hulstijn; 4 Gert Jan Vliem; 5 An-
ton Hamoen.

Flessentent: l Stefan Groot Nue-
lend; 2 Driekus Klein Geltink;
3 Jan Hendriksen; 4 Niels Hamoen;
5 Anton Hamoen.

Schijfschieten: l Hans Rothman;
2 Henk Meijerink; 3 Dewalt
Meijerink; 4 Gerrit Nijenhuis;
5 Gerard Berends.

Pijltjesgooien: l Bianca Walge-
moet; 2 Jo Stoktónk; 3 Corrie Wil-
lekes; 4 Janny Vliem; 5 Jenneke
Fokkink.

Korfballen: l Driekus Klein Gel-
tink; 2 Hans van der Linden; 3 Jan
Hendriksen; 4 Ap Knoef; 5 Teun
Brummelman.

Varkensbaan schieten: l Dick
Brummelman; 2 Geert Groot Nue-
lend; 3 Gert Hendriksen; 4 Hans
Rothman; 5 Niels Groot Jebbink.

Doeltrappen: l Reinier Hendrik-
sen; 2 Ruud Mullink; 3 Nick Nijen-
huis; 4 Jeroen Geurtsen; 5 Stefan
Rothman.

Kegelen: l Annemarie Brummel-
man; 2 Reinier Hendriksen; 3 Jan
Hendriksen; 4 Janny Vliem; 5 Niels
Hamoen.

KINDERSPELEN:
Groep 1: Pa wan; 2 Amber Knoef;
3 Arjan Fokkink.
Groep 2: l Roei Bouwmeester;
2 Saskia Gudde; 3 Anniek Tuller.
Groep 3 en 4: l Rianne Hendrik-
sen; 2 Romy Knoef; 3 Kevin Gotink.
Groep 5 en 6: l Tonnie Zenhorst;
2 Lisan Hoppenbrouwers; 3 Jasmin
Hoppenbrouwers.
Groep 7 en 8: l Arjan Kornegoor;
2 Sanne ten Have; 3 Sabrina ten
Have.

3 jaar en jonger: l Tim Kappert; 2
Martij n Knoef; 3 Carin Tuller.
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maar niet \ -w~\
vergeten! ^ " ĵ

oude dajj van *u nZOO.OOO
AJxhtlmtr en 40.00O Farkinftnnpatifenten w
echter flrtxidifl verziekt, l lun aanlal wordt
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bieden voor dele h*m*n«inda«mn(ien.
Laat oude hcrvvnvn ook uw xcirg xtjn!
Word donateur ofiioc c«n gift. j

MERSEN^TICHTING NEDERLAND



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galléestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637

Contactjes?

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag 12 juli tot en met
22 augustus 2001 ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt
de vergunning op grond van artikel 11 van de Monu-
mentenwet 1988 voor het verbouwen van het koetshuis
bij landhuis 'het Suideras', Vierakkersestraatweg 36-38.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

Vorden, 11 juli 2001,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de loco-burgemeester,
DJ. Mulderije-Meulenbroek

' , , ' -

DIE /HCLLC
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Aardbeien schelpen
4 voor ƒ9,00

Kaiserbroodjes
5 halen 4 BETALEN

NIEUW in ons assortiment:

ambachtelijk bereide JdW
in verschillende smaken ƒ4,75

Ook nieuw in ons assortiment

rode en witte
Italiaanse wijn

per fles ƒ7,25
doosjes van 6 voor ƒ42,00

Leonidas bonbons
100 gram ƒ3,95

Wij zijn gesloten i.v.ni. vakantie van
maandag 30 juli t/m dinsdag 14 augustus

a.s.

Wegens vakantie gesloten
van zaterdag 28 juli t/m zaterdag 18 aug.

HUIDVERZORGING
uulta

Het Jebbink 36, 7251 BM Vorden, tel. 0575-553025

Eeftlnk
De Eeftink-Rensing groep bestaat uit
4 werkmaatschappijen in de metaalnijverheid:

• Eeftink-Rensing Stalinrichting B.V.
• Eeftink-Rensing Staalbouw B.V.
• Esve Trailer- en Aanhangerfabriek
• Eeftink-Rensing Stahlbau GmbH

2 BUITENDIENSTMONTEURS
Bij Eeftink-Rensing Stalinrichting B.V. is er plaats voor
enthousiaste monteurs in de buitendienst.

Het werk bestaat uit het monteren van Mannebeck voerstations, Daltec voersystemen,
Eeftink-Rensing kraamhokken met voerligboxen en de bijhorende waterleiding.

Wij zoeken mensen met een agrarische achtergrond of die bekend zijn met de agrarische
sector en in het bezit van rijbewijs B.

Na een inwerkperiode werk je zelfstandig of in teamverband.

Ben jij de all-round monteur met kennis van pneumatiek, electriciteit en fittingswerk,
dan kun je je sollicitatie richten aan: Eeftink-Rensing B.V.

t.a.v. dhr. B.J.M. Eeftink
Postbus 42
7130 AA Lichtenvoorde

Ze hadden een baan, een huis,
kinderen, toekomstplannen.
Ze moesten vluchten voor
natuurrampen of geweld.
Plotseling hebben ze

NIETS...
6 miljoen vluchtelingen in Afrika.

Mensen in Nood helpt

Met voedsel, kleding, onderwijs.

Uw bijdrage is onmisbaar.

SAMEN DOEN WE IETS.

Mensen in Nood

Vakantiesluiting
Wegens vakantie is ons bedrijf gesloten
van 16 juli t/m 9 augustus.

Vanaf 10 augustus zijn wij weer present;

Bloembinderij
Vorden v. oj.

Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden

Oud,
maar niet
vergeten!

Giro 860
Gezond ouder worden willen

wij allemaal. De onbezorgde

oude dag van zo'n 200.000

Alzheimer- en 40.000 Parkinsonpatiënten wordt

echter grondig verziekt. Hun aantal wordt

almaar groter. Tijd om er iets aan te doen!

Wetenschappelijk onderzoek kan de oplossing

bieden voor deze hersenaandoeningen.

Laat oude hersenen ook uw zorg zijn!

Word donateur of doe een gift.

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 1 0, 251 1 CD 's-Gravenhage - Tel. 070 - 360.48.1 6



OPRUIMING
grote merken - kleine prijzen

Mannenmóde

KOSTUUMS
o.a. Peter van Holland

New Bondstreet
Oxford

van 699,-/ 899,-

nu 299,00

Zomer-

JACKS
o.a. Melka
Mc Gregor

Rosner, Bellmonte
van 249,-/ 499,-

nu v.a 149,00

Zomer-

JASSEN
o.a.Ravens

van 19?,- / 329,-

nu v.a. 79,00

o.a. Rosner
Zerres

Gardeur
van 169,- / 229,-

nu

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

ZO'N VAKANTIE IS ONBETAALBAAR
Dit jaar gaan weer ruim 6200 langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehandicapten met
de Zonnebloem op vakantie. Het gaat om mensen die afhankelijk zijn van intensieve
verpleging en verzorging.

| U kunt de Zonnebloem helpen. Doe mee aan de
'Actie Zonnebloemvakanties'. Giro 145, Breda.

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145
de Zonnebloem*
Postbus 2100 4300 CC Breda Tel. (O /G) !'>f>4 63 6?
E-mail: inf60zonnebloern.nl w\\v.

Guldenweg
7051 HT Varsseveld

Het wordt een hete zomer
^xprachticje aanbiedingen
^ nieuwe showroom

uw tekening
of maatschets niet!

Eigen ontwerpafdeling Eigen montageteams
Deskundig advies Wij kunnen alles voor u verzorgen

Bij aankoop
apparaten van

Gratis
Bosch ontbijtset:

TOASTER

KOFFIEZETTER

WATERKOKER

t.w.v. ƒ 500,00

Alle nieuwe tren
ontwikkelingerï'op'

keukengebied vindt u
in onze nieuwe

showroom en op onze
website

www.nijhof keukens.nl

^
Bij aankoop val

apparaten van'
Pelgrim

Gratis
een prachtige

éénhendel kraan
t.w.v. ƒ 400,00

:;;™:;Ĵ |m»'̂ llÉ\:1r;-:lll lÉll̂ i!!

iiiiiiü :"&*: lllliililiiliiliiiiililili

Bestel nu de sticker
uut, ik bun een

Achterhoeker9

En maak kans op l van de geldprijzen
van f 250,- / f 150,- / f 50,-.

Hoe komt u aan deze sticker?
Schrijf naar Postbus 115, 7250 AC Vorden

of kijk op www.achterhoekfm.nl

Vorden
Fm 105.4
kabel 87.5

Ruurlo
Fm 107.1
kabel 87.5

Lochem
Fm 105.4
Kabel 87.5

Mariënvelde
Fm 107.1
Kabel 98.4

Lochem
Parket 6 Tapijt
Barchemseweg 40a, Ruurlo

drukwerk dat
gezien wordt
Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp.

opmaak, kleur en tekst.

Goed drukwerk valt OP. sterker.

het verhoogt de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wii ziin daarin uw partner.

drukker i j Weevers
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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