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Nieuwe voorzitter Sursum Corda Afscheid
Ds. Maas Beitier
in Dorpskerk

Robert Visschers neemt de voorzittershamer over van Erna Rondeel-ten Pas. Na een periode van drie jaar gaat
zij nu de functie van penningmeester bekleden.

'Ik zou er heel wat
voor over hebben als....'
Zomaar een reactie van een me-
vrouw, die haar protestbrief
aan het Waterbedrijf Gelder-
land voor de actie 'Beter water*
in de bus bij de supermarkt de-
poneert.

Desgevraagd vertelt deze me-
vrouw al jaren problemen te heb-
ben met de kwaliteit van het water
dat er bij ons in Vorden uit de
kraan komt. Voor de thee te hard.
'Ondrinkbaar', zegt zij. Voor de
was te hard enz. Van familieleden

weet zij, dat ook daar wordt ge-
mopperd. 'Waarom ondernemen
wij nu pas actie?', zo vraagt zij zich
af. Op die vraag moeten wij het
antwoord schuldig blijven, maar
er wordt nu actie ondernomen. En
die actie lijkt aan te slaan. Van de
voorbedrukte protestbrieven, die
bij de bibliotheek en bij de super-
markt klaarliggen wordt druk ge
bruikgemaakt. U kunt ze ter plek-
ke invullen en in de bus gooien.
Wij houden u van het verloop van
de actie op de hoogte.

R.O.V.
30 jaar

Grote
kortings-

bonnenactie
Maak kans op

30x € 30+
ROV bonnen

Zie middenpagina's

Wandelroute VW
wordt heropend
De paaltieswandelroute van de
VW die 8 jaar geleden is uitge-
zet was hoognodig aan vervan-
ging toe. De route is door vier
vrijwilligers van de VW van
nieuwe palen voorzien.

Er is een rode route van 4,9 km en
een blauwe route van 8,5 km.
Tevens zijn er 3 handwijzers ge-
plaatst die een startpunt van de
routes aangeven.

Op zaterdagmorgen 25 mei zal de
route officieel worden heropend
bij het startpunt "IJsbuffet Kerke
pad' (zie advertentie elders in het
blad).

Belangstellenden die de route na
deze openingshandeling willen
meelopen zijn van harte welkom.

Na terugkomst wacht de wande-
laars een verrassing.

Tentoonstelling
in de Wehme
De foto-expositie van oud-bur-
gemeester van Arkel is een
grandioos succes.

Daarom is hij nog te zien tot 23
mei a.s. Daarna zullen er in de
benedenverdieping van het woon-
en zorgcomplex schilderijen te
zien zijn van mevr. Turfboer. Zij
maakt prachtige schilderijen aan
de hand van natuurfoto's. Boven
zullen dan tekeningen te zien zijn
van mevrouw Dinker. Zij tekent al
jaren en is zeer veelzijdig.

Fietstocht
N.B.v.P. vrouwen van Nu afdeling
Vorden gaan op donderdagmorgen
30 mei a.s. fietsen naar de antiek-
en meubelboerderij 'Ars Longa'
in Drempt. Vertrek is vanaf het
marktplein.

Voor een goed
verzorgd diner,
bruiloft of feest

• zalen tot 1000 personen
• schietkelder
• bowlingbanen
• kegelbanen

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

Op zondagmorgen 26 mei a.s.
zal Ds. Maas Beitier afscheid ne-
men van de Hervormde Ge-
meente Vorden. Hij zal dat
doen met een 'gewone' kerk-
dienst in de Dorpskerk.

Ds. Maas Beitier, die een beroep
aanvaardde naar de Hervormde
Gemeente Castricum, heeft heel
bewust gekozen voor een afscheid
met een 'gewone' kerkdienst.

Naast de contacten met gemeente
leden in o.a. het pastoraat, cate-
chisaties en het kringwerk in het
kader van Vorming en Toerusting,
waren toch de kerkdiensten in de
Dorpskerk belangrijke momenten
waarin hij de gemeente ontmoet-
te. Ook de plek waar hij dienstbaar
was aan de gemeente en in zijn
preken de verhalen vertelde over
God en mensen. De enig juiste

plek, in zijn visie, om afscheid te
nemen van mensen uit de Her-
vormde Gemeente Vorden, van
mensen uit de andere kerken in
Vorden en anderen met wie hij op
een of andere manier heeft sa-
mengewerkt.

Er is op verzoek van Ds. Maas Beit-
ier geen inzameling gehouden
voor een afscheidscadeau. In zijn
visie is dat niet nodig voor iemand
die gewoon ,zijn werk doet. Moch-
ten mensen hem iets persoonlijks
willen geven, dan kan dat na de
dienst.

Na de dienst is er gelegenheid om
een kopje koffie te drinken in de
Dorpskerk of in de Voorde en per-
soonlijk afscheid te nemen van Ds.
Maas Beitier. Hij zal u graag ont-
moeten in het liturgisch centrum,
midden in de kerk.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 mei afscheid ds. M. Beitier 10.00 uur ds. M. Beitier. Na afloop
koffie drinken in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 mei 10.00 uur ds. J.J. Hinkamp (Lichtenvoorcle). dienst in
het dialect.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag26 mei 10.00 uur ds. J. Pasveer (Zutphen); 19.00 uur ds. T.P. van
Belzen (Rijssen).

R.K kerk Vorden
Zondag 26 mei 10.00 uur woord- en communieviering, met mede-
werking van Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 mei 17.00 uur eucharistieviering met herenkoor.
Zondag 26 mei 10.00 uur woord-/communieviering met dameskoor.

Weekendwacht pastores
26-27 mei H. Agterhoek (Doetinchem), tel. (0314) 39 00 76.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

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

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

Tandarts
25-26 mei G.W. Jelsma, Lochem, telefoon (0573) 25 18 70. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag, zondag en maandag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; ma Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink,
tel. 55 24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 2.2.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Hetjebbink4a, tel. (0575) 55 27 49
pf (0800) 02 30 550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 ï20.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20,30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maan-
dag tym vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltij dverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur. tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden
een dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in' hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.y.OJ Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

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

• Te koop: alle euromunten
12 l. compl. €150,-. Ook per
land leverbaar. Tel. (0313) 47
5774.

• Te koop: PC Pil/266 incl.
17" monitor, geluidskaart, mo-
dem 56K6 €225,-. Tel. (0575)
55 43 93 (na 18.00 uur).

• Officiële heropening paal-
tjeswandelroutes Vorden, 5
en 8,5 km zaterdagmorgen 25
mei om 10.30 uur bij het Us-
buffet Kerkepad. Belangstel-
lenden worden uitgenodigd
mee te wandelen.

• M.i.v. 25-5 verhuisd van
Hoetinkhof 28 naar „de Weh-
me", Den Hof k4: mevrouw
J.H. Krimp-Kranen, tel.
(0575) 55 27 03.

• Jeugdmiddag muziekver-
eniging Concordia. Zaterdag
25 mei a.s. in het Stampertje
van het Dorpscentrum. Aan-
vang 14.00 uur.

• Te koop: bungalowtent, 6-
persoons. Type: Hypercamp
met keukenuitbouw; kleur:
grijs-groen; in zeer goede
staat, maar driemaal gebruikt.
Incl. campinggasstel, kacheltje,
waterjerrycan. Tevens te koop:
4-pits gasstel, merk Atag. Tel.
(0575) 55 53 21.

Adverteren in
Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden
van

, doorplaatsing
in meerdere

edities

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

Fam. Van Amerongen
Schuttestraat 14 te Vorden

tel. (0575) 55 64 08

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Op safari In

Botswana?
Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

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

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Horren

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN

MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. (0575)46 1220

Iri'/verkoop en reparatie
van radio en televisie
Verkoop van witgoed

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

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

Lekker eten mag

V E R W E N W E K E N
Geldig dinsdag 21 mei t/m zaterdag 25 mei

Soeppie...!

champignonsoep OQQ
per beker € £•

Heerlijke appel
jonagold
lV2kilo 179
Heerlijke... kant en klare

rabarbercompote
bekertje €

180

Een lekkernij op zich:
komkommer-dille Salade
200 gram € 149
Vitamientjes voor een verwenprijs

mandarijnen
15 stuks

A 95
fci

Versgesneden

chinese kool
400 gram

Verwencombinatie: ijSSla + komkommer
samen voor maar €

,1?9

250
De Echte

Groenteman Vorden
Fredd\e Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

SPRINGT ER UIT IN GROENTEN EN FRUIT!

r >.
Vordense vlaai

(meloenbavaroise met vruchten)

075 JT50
• klein € 9*

^ . : J

f . J ' ' . . ' ' . A

Kwarkbolletjes
lekker zo maar tussendoor

O 4e
m per stuk

f 70
m

^ . ' . - • ' . " • : J

r ^
Zeebonk

lekker pittig meergranenbrood
met pompoenpttten en

zonnebloempitten

f 20
m

^ J

Aanbiedingen geldig van 21 t/m 2!

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echi
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05

Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (0

5 mei a.s.

1 »j» j j^

i 'oi^'BrTB
V-ICNTI rCTI

1 •AKMHlP-D

te zijn.
75) 55 13 84
575) 57 15 28

Op Vrijdag 24 mei
houdt de Wehme,
van 10.00 -16.00 u.,
haar jaarlijkse
rommelmarkt, met
o.a. diverse
gezellige kraampjes
en buitenlandse
hapjes!

Ook voor

Ruitersport-

artikelen.

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

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

Antiek-Curio5a-Ri Het Pakhuis
VarsseveUseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

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



Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

Pascal
Hermanus Theodorus

Geboren op 14 mei 2002.

Harry en Ine Havekes-ten Have
Marieke

Lindeseweg 17
7251 NJ Vorden

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan even weten. Tel. (0575) 55 66 21.

\—................~-,

Dinalt Olthof
&
Miranda te Stroet

gaan trouwen op zaterdag 25 mei 2002 om
11.00 uur in het gemeentehuis te Hengelo
(Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
12.00 uur in de R.K. St. Willibrorduskerk te
Hengelo (Gld.).

Dagadres: Zalencentrum „'t Witte Paard",
Ruurloseweg 1 te Zelhem.

Ons adres blijft:
Margriethof 34
7255 EA Hengelo (Gld.)

.....—. ....... ........ ......1

Wij gaan trouwen

Arnold en Enith

Het startschot voor ons huwelijk wordt op vrij-
dag 31 / 05 / 2002 gegeven om 10.00 uur in
Huize Ruurlo.

De huwelijksmis is om 11.00 uur in de Anto-
nius van Paduakerk te Kranenburg.

Als wij dan als 'man en vrouw' in de auto stap-
pen, gaan we naar „De Tapperij", Julianaplein
4 te Ruurlo waar we ons feest zullen geven.

Van 16.30 tot 18.00 uur bent u van harte wel-
kom op onze receptie.

Arnold Temmink & Enith Overbeek
Clauslaan 36, 7261 XN Ruurlo

ii«(ii
' • » >

30 mei 1952

Vrijdag 31 mei a.s. hopen wij het voorrecht te
hebben met onze kinderen en kleinkinderen
ons gouden huwelijksfeest te vieren

Gerrit en Bertha Gotink-Woestenenk

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 18.00
uur in zaal "De Herberg", Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Rouwbroekweg 2a
7231 R B Warnsveld

Donderdag 30 mei a.s. zijn wij

B J. Lebbink
H.H. Lebbink-Garritsen

50 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.30
uur in zaal „Den Bremer", Zutphen-Emmerik-

Lankhorsterstraat 9
7234 SR Wichmond. mei 2002

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden
van onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Toon Leunk
weduwnaar van J.G. Leunk-Zweverink

* 5 januari 1918 113 mei 2002

Assen: Toos en Jan Boschloo-Leunk

Olst: Gees en Henk Bosch-Leunk
Rosmalen: Jan en Diny Leunk-Ellenkamp

Zutphen: Frieda en Frans van Laarhoven-Leunk
Kleinkinderen en achterkleinkind

7241 RV Lochem
Galgengoorweg 15A

De begrafenis heeft vrijdag 17 mei jl. plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Wij zijn bedroefd door het overlijden van mijn zwager
en onze oom

Toon Leunk

Vorden: J.A. Visschers-Zweverink
Neven en nichten

Geheel onverwacht is 15 mei jl. overleden, thuis bij zijn
ouders, op de zeer jonge leeftijd van 21 jaar, onze me-
debewoner

Dennis van Malsen

Dennis woonde sinds januari bij ons en was bezig een
nieuwe zelfstandige toekomst op te bouwen. In deze
korte tijd hebben wij Dennis leren kennen als iemand
met een warm gevoel en grote betrokkenheid voor zijn
medemensen. Zijn positieve instelling zullen wij alle-
maal erg missen.
Wij zijn erg verdrietig en aangeslagen dat hij niet lan-
ger bij ons kan zijn.

Ouders en familie wensen wij heel veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.

Bewoners en medewerkers
Wooncentrum „de Zon" te Vorden

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die
wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis
van het overlijden van mijn lieve vrouw, mijn moeder en
onze oma

Cornelia de Weerd-Kersten

* 30-3-1933 t 16-5-2002

Uit aller naam: H.C. de Weerd

Het Wiemelink 23
7251 CW Vorden

De crematie heeft zaterdag 18 mei, volgens de wens
van moeder, in besloten kring plaatsgevonden in cre-
matorium „Steenbrugge" te Diepenveen.

Hartverwarmend is het, als mensen voor anderen tot
steun willen zijn.
Wat de ene mens voor de andere kan betekenen door
hulp, medeleven of aanwezigheid, is ons gebleken
voor en na het overlijden van mijn lieve man, onze va-
der en opa

Evert van de Kolk

Graag willen wij u hiervoor hartelijk bedanken.

Gerda van de Kolk-Berendsen
Eefje en Leo
Dick en Marijke

Me/s

Hengelo (Gld.), mei 2002

Daar slaat u een
goed figuur mee!

139
€ I.

Gepaneerde schnitzels COO
4 stuks € J m

Beenham
100 gram

Asperge parade
100 gram €

Ham-asperge salade <f O
700 gram € l •

Filetlapje
100 gram

05
•

409

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden ,̂ ^̂
Telefoon (0575) 55 29 28

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 V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder DJ. 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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 mei 2002 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:

a. opniërende vergadering.
Wegenstructuur Vorden. De heer J. Haveman van het ver-
keersadviesbureau BVA zal een toelichting geven.
Compact, Compleet en Comfortabel Centrum Vorden.

b. besluitvormende vergadering,
milieuvergunningen en -toezicht
visie op wonen en werken
formatie sector samenleving.

Inspreken
Wilt u over één van deze onderwerpen inspreken, meldt u dit dan
voor het begin van de vergadering bij de gemeentesecretaris, de
heer mr. A.H.B, van Vleuten. Voordat de behandeling van het agen-
dapunt begint, stelt de voorzitter u in de gelegenheid het woord
te voeren. De mogelijkheid bestaat dat raadsleden u vragen stel-
len. Ook kan de voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

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

OMPACT, COMPLEET EN COMFORTABEL CENTRUM

De gemeenteraad vergadert voor de eerste keer informeel over het rap-
port van de projectgroep ontwikkelingsvisie centrum en het standpunt
van burgemeester en wethouders daarover. Zij stellen voor om de visie
van de projectgroep te onderschrijven en uit te werken in concrete plan-
nen. Vervolgens zal het rapport, als de gemeenteraad het advies van bur-
gemeester en wethouders overneemt, breed in de inspraak worden ge
bracht, zodat iedereen zijn visie kan geven. Op het moment dat dit ge
beurt, zal in Gemeentebulletin een uitgebreide samenvatting van het
rapport komen. Daarna zal de gemeenteraad, rekening houdend met de
inspraakreacties, een definitief besluit nemen.
De belangrijkste conclusies van de projectgroep zijn:

- een compact en compleet centrum realiseren
- het doorgaande verkeer uit het centrum halen en omleiden via be

staande aan te passen infrastructuur en
- een -zeker in het zomerseizoen- levendig centrum creëren.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te
willen verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het
plaatsen van twee dakkapellen op de boerderij gelegen op het perceel
Vosheuvelweg l, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie O, no. 103.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 23 mei tot en met woens-
dag 19 juni 2002 op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die
periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

PREEKUUR WETHOUDER H. BOOGAARD

Wethouder Boogaard is donderdag 23 mei 2002 niet in de gelegenheid
spreekuur te houden.

De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers vergadert op 30 mei
2002 om 09.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Gendringen,
Staringstraat 25. Deze vergadering is openbaar.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
l Landschapskwaliteitstoets Achterhoek en Liemers.
2. Verkenning van mogelijkheden voor 'robuuste (ecologische) verbin-

dingszones'.
3. Planning en communicatie van de planvorming.

De vergaderstukken liggen vanaf 21 mei 2002 onder ander ter inzage in
het gemeentehuis Kasteel Vorden.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met een pleinmarkt en boekenbeurs is een gedeelte van het
marktplein op vrijdag 24 mei 2002, vanaf 22.30 uur tot zaterdag 25 mei
2002,17.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

VONDOPENSTELLLING BURGERZAKEN 28 MEI

Voor alle lokethandelingen kunt u op dinsdag 28 mei aanstaande, van
18.30 tot 19.30 uur, terecht bij burgerzaken.

OUWAANVRAGEN

Plaats aanvrager inhoud
Biesterveld l mw. C.D. Bouwhuis plaatsen

schutting
Nieuwstad 10 J. Polak

Datum ontvangst
13-05-2002

13-05-2002vergroten
woning

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

VERGUNNINGEN
Bouwen

Plaats aanvrager
Almenseweg 13 E. Reindsen

Dr. W.C.H. R. Wesselink
Staringstraat 17

Nieuwstad 29 M.G.J. Heuvelink

inhoud
bouwen
garage annex
bergruimte
bouwen
garage
met carport

verbouwen
woning

vrijstelling
nokhoogte

rooilijn (bouwen
voor gevel hoofd-
gebouw gelegen
langs bestem-
ming "Openbare
ruimten"

Slopen

Plaats
Kapelweg l,
Vierakker

Kappen

Plaats
Dr. W.C.H.
Staringstraat 25
Nieuwen-
huisweg 4

Monumenten

aanvrager
H.J.M. Roording

aanvrager
HJ. Ruiterkamp BV

H.W. Steenblik

inhoud
geheel slopen schuur

inhoud
vellen
l esdoorn
vellen 2 essen

herplantplicht

2 linden
(maat 8-10)

Plaats aanvrager
Ruurloseweg 48 DJ. Norde

inhoud
vervangen dakbedekking
(voorgevel) van de boerderij

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.

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENv'



NAGEKOMEN FAMILIEBERICHTEN

Tot onze grote droefenis is in het bijzijn van zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen overleden mijn man, onze
vader, schoonvader en grootvader

Mr. Reinder Engelbert
baron van Dorth tot Medler

Heer van 't Medler
Ridder in de Orde van Malta

*Velp 18 oktober 1911 t Deventer 18 mei 2002

Lochem: R.B. van Dorth tot Medler -
Valck Lucassen

Tel Aviv: Dorine Froger - van Dorth tot Medler
Herman Froger
Libu^e en Bas
Alexa en Erwin
Emilie
Suzanne

Amsterdam: Dirk-Jan van Dorth tot Medler
Mei-Mei

Arnhem: Reiniera Wefers Bettink - van Dorth
tot Medler
Paul Wefers Bettink
Elsbeth
Joanneke
Willemijn

Den Haag: Zeno van Dorth tot Medler
Amsterdam: Lian Tjoa

Correspondentieadres:
't Medler
Ruurloseweg 115
7251 LD Vorden

De Eucharistieviering wordt gehouden op vrijdag 24
mei om 11.00 uur in de kerk van St. Antonius van
Padua te Kranenburg, Vorden, waarna bijzetting zal
volgen in het familiegraf op de begraafplaats aldaar.

Aansluitend aan de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren op 't Medler te Vorden.

De Heer is onuitsprekelijk goed.

Diepbedroefd delen wij u mee dat heel rustig van ons
is heengegaan onze lieve Moei, schoonmoeder en
oma

Maria Hendrika Meijer
echtgenote van Jan Engel Verwoerd t

•Amsterdam, 22 oktober 1914 t Vorden, 18 mei 2002

Bunnik: Wineke Verwoerd
Arcen: Miek en Kees Gieteling-Verwoerd

Marieke en Kees Jan
Esther

Utrecht: Atie Jaspers-Verwoerd t
Theo Jaspers
Marieke en Wilco
Liesbeth
Matthijs

Correspondentieadres:
Maasstraat 144
5944 NJ Arcen

Onze Moei is overgebracht naar uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

De kerkdienst wordt gehouden op zaterdag 25 mei om
11.00 uur in de N.H. Kerk aan de Dorpsstraat te Wich-
mond.

De begrafenis vindt aansluitend plaats op de Algeme-
ne Begraafplaats aan de Baakseweg te Wichmond.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het Lud-
gerusgebouw, Vierakkersestraatweg 37 te Wichmond-
Vierakker.

De laatste jaren heeft onze Moeder doorgebracht in
"De Wehme". Voor de liefdevolle verzorging, in het bij-
zonder gedurende de laatste weken van haar leven,
zijn wij de medewerkers zeer dankbaar.

Vorden, 18 mei 2002

Namens de familie:
Wineke Verwoerd
Miek Gieteling-Verwoerd

4.31

nu 2e kilo

per kilo €

OP=OP

ELSTAR 229
• 2 zakken voor€

99

VORDENS ROEM KRUIDENBITTER
7."+ 25 Rocks extravan € 8.99 voor€

i.79
diverse smaken - literpak €

nu 2 pakken van € 3.58 voor € 2."
Bij aankoop van

l MAGNETRONSCHAAL + CAKEJES
299 _ .

• per schaal 50 Rocks C) T Cl f IS

EU MUM imumKmmim
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Houdt u er rekening mee dat wij
ma. 10/6, zat. 15/6 na 14.00 uur, ma. 17/6, di. 18/6, wo. 19/6 gesloten zijn.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Trimsalon

Lid ABHB
(^ ^ Algemene

leuiH)«nveieniging
Honden loÜeneet
l«l,iil

Gediplomeerd Trimster

Mari jke Teeuwen
Zwiepseweg 3

7244 AJ Barchem

tel.: 0573-49 17 37
mob.: 06-22495653

Behandeling alléén op afspraak

Kijk voor meer nieuws op.
iviviv.confacf.nl



Zestig jaar getrouwd!

Ze leerden elkaar in 1937 ken-
nen op het Oranjefeest in Vor-
den waar het koninklijk huwe-
lijk werd gevierd van prinses Ju-
liana en prins Bernard. Vorige
week woensdag stonden ze zelf
in het middelpunt van de be-
langstelling, want Hendrik-Jan
en Riek Heuvelink uit Warns-
veld vierden op die dag hun ze-
stig jarig huwelijksfeest.

Het was liefde op het eerste ge-
zicht toen Hendrik-Jan Heuvelink
(86) vijfenzestig jaar geleden Riek
Steenblik (84) voor het eerst zag lo-
pen in de straten van Vorden. "Do-
ar mo'k bie-j weazen", was zijn eer-
ste reactie. Het Oranjefeest speelde
zich af in de crisesjaren vlak voor
het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog. Beide zijn afkomstig

van de boerderij. Hendrik-Jan Heu-
velink woonde het grootste deel
van zijn leven aan de Oude Borcu-
loseweg in Warken. Zijn vrouw
komt oorspronkelijk uit buurt-
schap Hackfort bij Vorden.

Na hun trouwen vestigen ze zich
op de boerderij in Warken. In to-
taal heeft het diamanten bruid-
spaar acht kinderen, 26 kleinkin-
deren en dertien achterkleinkin-
deren. Tot 1972 bleven ze de boer-
derij aan de Oude Borculoseweg
trouw waarna ze verhuisden naar
een boerderij zonder grond aan de
Vordenseweg in Warnsveld.

Daar hebben ze tot voorkort ge-
woond. Om gezondheidsredenen
verhuisden ze vorig jaar naar zorg-
centrum Den Bouw in Warnsveld

waar ze het prima naar hun zin
hebben.

Vorige week woensdagochtend
werd hier het zestig jarig huwe-
lijksfeest gevierd samen met fami-
lie en de bewoners van het zorg-
centrum. Burgemeester Pieter van
Veen was speciaal voor deze gele-
genheid even naar Den Bouw ge-
komen om het diamanten echt-
paar te feliciteren. "Na zestig komt
vijfenzestig.

En dan kom ik weer", zo beloofde
hij. Het echtpaar Heuvelink werd
ook door bewoners, personeel en
directie van het zorgcentrum in
de bloemetjes gezet. De dag werd
afgesloten met een receptie voor
familie en vrienden bij caférestau-
rant De Pauw in Warnsveld.

tol i tie varia
Vrijdag 10 mei
De eigenaar van een bedrijf aan de
Rondweg liep 's avonds met zijn
hond een rondje over het terrein
en controleerde hierbij de deuren.
Plotseling zag hij een jongeman
lopen. Toen hij deze jongen riep,
rende deze weg. Op dat moment
kwam er nog een andere jongen te
voorschijn die er ook vandoor
ging. De man met hond ontdekte
dat er was ingebroken in een auto.
De ruit van het voorportier is ver-
nield en er is gepoogd de radio uit
de auto te krijgen. Dit is niet ge
lukt, wel is de bevestiging van de
radio ontzet.

Zaterdag 11 mei
Tijdens de nachtdienst zijn 18 be
stuurders gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Vijf bestuurders
verklaarden wel wat te hebben ge
dronken, maar ze bleven allen on-
der het wettelijk toegestane pro-
millage.

Maandag 13 mei
Tijdens de motorsurveillance is
twee keer een* boete uitgedeeld
voor het niet dragen van de helm
en drie keer een boete voor het
niet dragen van de autogordel.

Dinsdag 14 mei
Er is een poging tot inbraak ge
pleegd in een leegstaande woning
aan het Vaarwerk. Door een raam
aan de achterzijde van de woning
te forceren zag de dader vermoe
delijk dat de woning niet bewoond
werd en is de dader niet in de wo-
ning geweest.

Woensdag 15 mei
Bij het station van Vorden is een
herenfiets weggenomen. De fiets
stond gestald in de rekken.

Donderdag 16 mei
Er is bij de politie een melding
binnengekomen dat een man is
aangevallen door een buizerd. De
man was aan het hardlopen in de
buurt van de Hoekendaalseweg/
Zutphenseweg toen hij plotseling
werd aangevallen door een bui-
zerd. Hij liep flinke krassen boven
op zijn hoofd en voorhoofd op. Ver-
moedelijk heeft een buizerd daar
in de buurt een nest.

Op de kruising Ruurloseweg/Koste
deweg heeft een aanrijding plaats-
gevonden tussen een personen-
auto en een fiets. De fietster ver-
leende geen voorrang aan de auto-
mobilist die de Kostedeweg wilde
oprijden. Hierbij botste de auto te
gen de achterzijde van de fiets. De
fietster kwam hierdoor ten val en
raakte gewond aan haar been. Ze is
per ambulance afgevoerd naar het
ziekenhuis. De bestuurder van de
auto is, na even gestopt te zijn,
doorgereden

Gevonden en verloren voorwer-
pen met ingang van 5 mei.
Gevonden:
• 2 lipssleutels met zwart label;
• l huissleutel met sleutelhanger;
• WV sleutel;
• gouden babyarmband met inge

graveerde naam.

Verloren:
• lichtbruine houten wandelstok;
• sleutelbos met lichtbruin etui,

l autosleutel en 2 huissleutels.

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

Vleermuizen
op Hackfort
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op donderdag
30 mei en donderdag 6 juni een
thema-avond over vleermuizen.
Na de dialezing in de van Wes-
terholtzaal van kasteel Hack-
fort volgt een wandeling op
zoek naar vleermuizen met een
zogeheten' bat detector".

Het circa 2,5 uur durende pro-
gramma wordt gehouden in de
van Westerholtzaal van kasteel
Hackfort, Baakseweg 8 te Vorden.

In verband met het maximaal aan-
tal deelnemers is reserveren voor-
af verplicht. Bel hiervoor de Leden-
service.

VLEERMUIZEN
IN DE GRAAFSCHAP
Tijdens de dialezing wordt aan-
dacht besteed aan de resultaten
van het vorig jaar gehouden on-
derzoek naar de aanwezigheid van
vleermuizen in de Graafschap.

Hierbij is ook aan bewoners en
omwonenden gevraagd waarne-
mingen van vleermuiskolonies
door te geven.

De Graafschap is een uitermate ge
schikt gebied voor vleermuizen. Er
komen veel verschillende soorten
voor, zoals de rosse vleermuis,
dwergvleermuis en de laatvlieger.

Ook zijn er soorten die uitsluitend
voorkomen in natuurgebieden
vanwege hun afhankelijkheid van
oude bomen.

'BAT DETECTOR'
De detector maakt het mogelijk
om de onhoorbare geluiden van

vleermuizen om te zetten naar
voor mensen hoorbare geluiden.

Op die manier kunnen tijdens de
wandeling diverse soorten vleer-
muizen worden opgespoord.

De Vereniging Natuurmonumen-
ten is een onafhankelijke particu-

liere organisatie die staat voor een
leefbaar Nederland.

Zij levert hieraan een bijdrage door
natuurgebieden te verwerven, te
beheren en te beschermen. In het
publieke debat geeft Natuurmo-
numenten stem aan de waarden
van natuur en landschap.

Op weg gaan
Op zondag 26 mei a.s. (zondag Tri-
tatus) zal ds. Hinkamp uit Lichten-
voorde voorgaan in de Nederlands
Hervormde Kerk te Wichmond.
Deze dienst zal geheel in het dia-
lect zijn en heeft als thema: op
weg gaan. In Mattheus 28 krijgen
de discipelen, die zojuist vertrok-
ken waren uit Galilea, het zen-

dingsbevel. Ga dan henen, maakt
al de volken tot mijn disipelen.

En zie, Ik ben met U al de dagen,
tot aan de voleinding der wereld.
De Hervormde Gemeente van
Wichmond nodigt allen uit om op
weg te gaan naar de kerk op deze
zondag 26 mei a.s.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Obligaties:
investment grade
of highyield?
Tot voor kort ging de aandacht
van de meeste beleggers uit
naar aandelen. Voor obligaties
was er veel minder belangstel-
ling.

De rente-inkomsten waren fiscaal
belast en dus minder interessant
dan de onbelaste koerswinst, die
men kon behalen op aandelen.
Aandelen waren volatieler, span-
nender en kansrijker. Inmiddels is
de belangstelling voor obligaties
flink toegenomen. Enerzijds van-
wege het nieuwe belastingstelsel,
waarbij een gelijk vermogensren-
dement wordt geheven en de
rente-inkomsten uit obligaties een
stuk interessanter zijn geworden.
Maar vooral het mindere beurskli-
maat heeft beleggers serieuzer
dan voorheen doen kijken naar
vastrentende waarden. In onzeke-
re beurstijden is een mooi rende
ment zonder al teveel risico's
beslist aantrekkelijk.

De grondkenmerken van obliga-
ties zijn overbekend: wie belegt in
obligaties leent geld uit aan een
overheid, bank of bedrijf. In ruil
hiervoor krijg u als belegger elk
jaar een vaste rente vergoed, de
coupon, en het geleende geld
wordt op de einddatum weer
terugbetaald. De meeste obligatie-
beleggers waren sterk risico-avers
en kozen dan ook vrijwel altijd
voor eersteklas staatsobligaties.
Maar de laatste jaren is beleggen
in Europese bedrijfsobligaties, die
een hogere vergoeding leveren
dan staatsobligaties, steeds inte-
ressanter geworden. Hier zijn twee
redenen voor aan te wijzen. Ten
eerste zien we een aantal structu-
rele veranderingen in de markt
die het beleggen in bedrij fsobliga-
ties aantrekkelijker maken. Maar
de belangrijkste reden om in
bedrij fsobligaties te beleggen is de
aantrekkelijke risico-rendements-
verhouding.

Eén van de belangrijkste structu-
rele veranderingen is de invoering
van de euro. Hierdoor is het valu-
tarisico dat u liep bij het beleggen
in Europese obligaties weggeval-
len. Daarnaast is het aanbod van
bedrij fsobligaties aanzienlijk toe
genomen door de toenemende
fusie- en overnameactiviteiten.
Naast de toenemende uitgifte van
bedrij fsobligaties wordt het aan-
bod van staatsobligaties lager door
teruglopende begrotingstekorten
van de meeste overheden.

Tenslotte verwachten we een lage
re inflatie door de globalisering
van de economie en de toenemen-
de internationale concurrentie.
Een lagere inflatie zal leiden tot
lagere lange rentes, waardoor
bedrij fsobligaties met een hoge
vaste rentevergoeding interessan-
ter worden. Het verschil in vergoe
ding op een staatsobligatie en de
vergoeding op een- bedrij fsobliga-
tie wordt de creditspread
genoemd. De hoogte van deze
spread is afhankelijk van de kre
dietwaardigheid van de debiteur
en de mate van verhandelbaarheid
van de lening. Over het algemeen
geldt dat hoe slechter de krediet-
waardigheid van een bedrijf dat
obligaties uitgeeft, des te hoger de
spread. De obligaties van een
bedrijf met een zeer hoog risico-
profiel worden High Yield obliga-
ties genoemd (in het verleden ook
wel eens junk bonds), deze obliga-
ties vergoeden vaak een zeer hoge
spread. De kredietwaardigheid
van een obligatie kan worden afge
lezen aan de rating, deze varieert
van Aaa, hoge kredietwaardig-
heid, tot C, lage kredietwaardig-
heid. Obligaties met een rating in
de categorie Aaa-Baa worden
Investment Grade genoemd, High
Yield obligaties vallen in de cate
gorie Ba-C. Rendementen uit het
verleden laten zien dat Investment
Grade obligaties op de lange ter-
mijn een hoger rendement beha-
len dan staatsobligaties. Dit hoge
re rendement resulteert uit het
feit dat de hogere rentevergoeding
de eventuele verliezen ruim-
schoots compenseert.

Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een
gezamenlijke onderneming van
de Rabobank en de Robeco Groep

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



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief
DINSDA6 EN WOENSDAG

MAGERE
RUNDERLAPPEN

kg495

BILDTSTAR
zak 3 kg

nu

GROLSCH BIER
BEUGELS OF PIJPJES

krat ft 10.29

1449
nu 2 krat voor r •

APPELSIENTJE
pak a O.95

nu 3 pak halen
2 pak betalen

YOGHO YOGHO
. -104pak a I.

nu 3 pak halen
2 pak betalen

Oh KOPSOEP
doosje 3 stuks a 0.

nu 3 doos/es halen
2 doosjes betalen

Altijd dagvers
Bestelling per tel./fax
Bezorgen aan huis
Riant en gratis parkeren
Geschenk pakketten
Bonus aanbiedingen
Air miles sparen
Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

LOTUS TOILETPAPIER
pak 16 rol

van 6.39 voor 4.'49

TIA MARIA KOFFIELIKEUR

13."70 cl nu

GALLSGALL

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

Oh HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

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

passende hypotheek?
Bij ons vindt u dat!

Uw adviseur voor verzekeringen, pensioenen, financieringen en hypotheken.

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

B & B o p t / e k
B&B Optiek is een jong dynamische optiekspeciaalzaak, met een eigen contactlenspraktijk. Als
enige optiekzaak in Warnsveld hebben wij een zeer brede doelgroep, zowel de jongere als ook
de wat oudere generatie behoren tot onze klantenkring. Onze collectie monturen is dan ook
zeer breed, van klassiek tot modern. Bij ons vind je de op en top modemerken als dolce & gab-
bana, diesel, hugo boss en esprit, maar ook rodenstock, metzier, menrad.

Wegens de nog steeds toenemende groe; van ons bedrijf, zijn wij dringend op zoek naar
een

jong iemand die mee wil groeien
met ons bedrijf
Lijkt het je leuk om opticien te worden, dan is dit je kans.

Het vak opticien is zeer boeiend en sterk afwisselend. Je krijgt te maken met techniek, in de
werkplaats zul je brillen moeten slijpen of repareren, dit uiteraard met de modernste apparatuur.
In de winkel doen we een beroep op je modische kwaliteiten en natuurlijk zul je ook commer-
ciële aanleg moeten hebben. In ons vak heb je zeer veel met mensen te maken en zul je dus so-
ciaal en klantvriendelijk moeten zijn.
Een leerling-opticien gaat één dag in de week naar school en wordt binnen een erkend leerbe-
drijf voor de praktijk opgeleid. B&B Optiek is zo'n erkend leerbedrijf en wil jou graag opleiden.
Ben je * commercieel * modebewust * sociaal * technisch * creatief* enthousiast, spontaan en
een doorzetter. Heb je als vooropleiding vmbo met wiskunde, scheikunde en natuurkunde of
havo/vwo en spreekt het bovenstaande jou aan, neem dan contact met ons op.
Heb je nog vragen of ben je na het lezen van het bovenstaande gewoon geïnteresseerd, neem
dan contact met ons op. Je kunt ons telefonisch bereiken op 52 98 33 vraag dan even naar Ans
of Greet. Na 18.00 uur telefoon 52 38 02 of 52 21 73.
Wij hebben er zin in, hopelijk jij ook!

B&Bopt /ek
Winkelcentrum Dreiumme 37,
Warnsveld
Telefoon (0575) 52 98 33

RUNDER-
SUCADELAPPEN 1 kg 4,99

SPEKLAPPEN 1 kg 3,95

5 GORDON BLEU'S 3,95

5 SATÉ SNITZELS 3,95

Extra vleeswarenaktie
Maak kans op een hogedrukspuit.
Bij aankoop van 150 gram Schouderham een kanskaart.

Weekpakket vleeswaren

lOOgrVARKENSROLLAGE 1,12

lOOgrKATENSPEK 1,12

lOOgrBOERENSNIJWORST 1,40

NU VOOR

Elke week op de markt In Uw vakslager DIJKGRAAF

Kijk
voor
meer

nieuws
op;



Zondag l juni Prom Concert in Buitensociëteit Zutphen Schilder mee en maak kans op een mooie prijs

Als gevolg van d£ kernramp
(1986) in Tsjernobil zijn tal van
kinderen in Wit-Rusland en
Oekraïne al vanaf hun geboorte
besmet door de radioactieve
straling. Een vakantie in Neder-
land, met medische ondersteu-
ning, is voor deze zwaar getrof-
fen groep een geschenk uit de
hemel. Muzikanten uit Oost-Ne-
derland trekken zich het lot
aan van deze kinderen en geven
een Benefietconcert.

Zaterdag l juni staat de Buitenso-
ciëteit Zutphen in het teken van
de grootste technologische ramp
uit de wereldgeschiedenis. Tiental-
len artiesten treden die avond op
om geld in te zamelen voor de
slachtoffers van Tsjernobil. Mede
werking aan het Prom Concert
wordt verleend door Willem
Duyn, Ingrid Kup & Basic Party
Band, Paul Kemper & Ronald Bek-
king, Koninklijk Zutphens Man-
nenkoor, Russisch Vrouwenkoor
Soroki en de Vocalgroep Lady
Song.
'Met dit concert en een aantal ac-
tiviteiten hopen we voldoende
geld in te zamelen om dertig kin-
deren uit Krasnapolje, één van de
getroffen plaatsen in de rampre
gio, naar Nederland te halen', ver-
duidelijkt Wim Polman (Vorden)
het initiatief van de Rotaryclub 't
Kwartier van Zutphen. De service
club hoopt op een volle Buitenso-

ciëteit. Van de 600 beschikbare
plaatsen zijn er in de voorverkoop
reeds ruim 300 verkocht.
Presentator Arie Ribbers (Omroep
Gelderland) kan een bonte reeks
artiesten verwelkomen. Populaire
en klassieke muziek zijn beide
ruim vertegenwoordigd. Het Ko-
ninklijk Zutphens Mannenkoor
treedt op onder leiding van Johan
L. Rodenhuis, met Allegonde Men-
sink als soliste en aan de vleugel
Ruth Pos. Ook het Russisch Vrou-
wenkoor Soroki en Raisa Pintsjoek
verleent medewerking, evenals de
twaalf dames uit Apeldoorn tel-
lende vocalgroup Lady Song met
pianobegeleiding van Corrie Hoze
mans.

In het populaire genre doet Wil-
lem Duyn van zich spreken. Uit
zijn "Big Mouth" zullen tal van ou-
de hits klinken, zoals 'How do you
do'. Opa Duyn neemt ook zijn eega
en oud-collega Ingrid Kup mee
naar Zutphen. Vroeger stond zij als
Little Eve aan de zijde van Duyn,
tegenwoordig heeft ze een eigen
band. Met de Basic Party Band
brengt Ingrid vlotte rhytm &
bluesmuziek. Paul Kemper & Ro-
nald Bekking vormen een gitaar-
duo dat imponeert met klassieke
klanken, tango en wereldmuziek.
Kaarten verkrijgbaar bij: WV kan-
toor Zutphen, Stationsplein 39; Bi-
norm, Turfstraat 6, Zutphen; Wim
Polman Interieurs, Vorden.

Nieuw Koor voor ludieke mensen!
Onlangs is in Brammen een
nieuw koor opgericht. Het koor
richt zich op de ietwat "oudere
jongere". De naam van het koor
is Ludiek.

Het repertoire van Ludiek zal be
staan uit een zeer breed scala aan
nummers.
De oprichters van het koor hebben
jarenlang gezongen bij het Pop-
koor Back Corner uit Warnsveld.
Zij hebben daar altijd met veel ple
zier gezongen in het ongeveer 80
koppige koor. Maar op een gegeven
moment bestond bij een aantal
mensen de behoefte aan een an-
dersoortig koor. Een koor, dat het
best omschreven kan worden als
een "lichtgewicht"-koor. Gestreefd
word naar een gemiddelde leeftijd
van 50 j aar.
Voorop staat, dat de leden plezier
aan het zingen moeten beleven.
Een van de oprichters formuleerde
het als volgt: "wij willen weer van-
uit onze buik gaan zingen." De oe
fenavonden -donderdags- worden
gehouden in zaal Concordia in
Brummen.
De bedoeling is niet alleen men-
sen te werven uit Brummen, maar

ook uit de omliggende plaatsen
zoals Zutphen, Warnsveld, Eefde
en Vorden.
Een groot koor zal het zeker niet
worden, want de oprichters willen
het geheel redelijk kleinschalig
houden. Gedacht wordt aan maxi-
maal 40 leden. Momenteel hebben
zich reeds 25 mensen aangemeld
als aspirant-lid. Dit betekent dat er
nog plaats is voor een 15-tal nieu-
we leden.
De initiatiefnemers hopen dat
m.n. mannen zich zullen aanmel-
den.
Het liefst zijn mensen welkom die
reeds enige zang/koorervaring
hebben, maar ook mensen die niet
over de nodige ervaring beschik-
ken zijn natuurlijk welkom. Zij
zullen dan wel een stemtest moe
ten doen.
Als dirigent is aangetrokken Han-
neke Hermkens uit Zutphen.
De eerste oefen/kennismakings-
avond zal op 13 juni as. zijn.
Mocht men belangstelling hebben
om lid te worden van dit nieuwe
koor, dan kan men contact opne
men met Wim Sanders, telefoon
0575-553736. (email: Weppie@het-
net.nl)

Restauratieconcerten St Jan

Wisconsin Chamber Winds
besluit seizoen
Op zondagmiddag 26 mei wordt
het concertseizoen in de St.
Janskerk in Zutphen afgesloten
met een bijzonder optreden van
de Wisconsin Chamber Winds
uit de Verenigde Staten.

Deze professionele musici zijn ver-
bonden aan het Wisconsin College
en behoren tot de top van de bla-
zersensembles in Amerika.
Het ensemble staat vanaf de op-
richting in 1995 onder leiding van
Prof. Dr. Lawrence Dal Harper, een
internationale autoriteit in de we
reld van de blaasmuziek.
De concertvleugel wordt tijdens
dit optreden bespeelt door May
Phang.
Uitgevoerd wordt de sprookjesach-
tige ouverture uit Die Zauberflöte

van WA. Mozart, het Divertimento
voor blazers en piano van Hugo
Harding, een sprankelend werk
dat deze middag voor het eerst in
Europa wordt uitgevoerd. Het con-
cert wordt besloten met bekende
thema's uit de opera Porgy and
Bess van George Gershwin.

Behalve de vele concerten in de
Verenigde Staten, kreeg dit ensem-
ble lovende recensies tijdens eer-
dere concertreizen in Europa en
Israël.
Het is voor de muziekliefhebbers
een buitenkans dat dit ensemble
tijdens hun korte Europese tour-
nee in Zutphen te horen is, nadat
zij eerst 's morgens vanuit het
Concertgebouw in Amsterdam
voor radio 4 zijn opgetreden.

"Kleurenpalet van de Achterhoek":
nu in negen gemeenten
"Kleurenpalet van de Achter-
hoek", een schilderwedstrijd in
etappes was vorig jaar een
groot succes. Uit heel Neder-
land kwamen (amateur)schil-
ders naar de Achterhoek om
potlood en penseel te gebrui-
ken en mee te dingen naar de
vele prijzen. De organisatie
heeft vanwege die grote belang-
stelling dit jaar het aantal schil-
derdagen uitgebreid van zeven
naar negen. De wedstrijd heeft
plaats op de zaterdagen van 15
juni tot 24 augustus 2002.

IEDEREEN KAN MEEDOEN
Iedereen die graag tekent of schil-
dert kan meedoen: amateurs en
professionals kunnen zich in-
schrijven voor één of meer dagen.
Er zijn drie categorieën: het
'jeugdpalet' voor deelnemers tot
18 jaar; het 'zilveren palet' voor
volwassenen vanaf 18 jaar en het
'gouden palet'. Onder die catego-
rie vallen alle genomineerden van
de slotmanifestatie van 2001. Deel-
nemers van het zilveren palet ko-
men het volgend jaar ook automa-
tisch in deze derde categorie. De
deelnemende schilders werken tel-
kens in een andere gemeente en
mogen onderwerpen schilderen
die door de organisatie zijn uitge-
zocht. Men is daarbij volledig vrij
in de keuze van de voorgestelde
onderwerpen en de wijze van uit-

voering. Alle technieken, die vlak
uitgevoerd kunnen worden: olie
en acrylverf, pastelkrijt, aquarel,
gouache, collages, mozaïeken zijn
toegestaan. Uitgesloten zijn driedi-
mensionale werken en foto's. le-
der materiaal kan worden ge-
bruikt: doek, karton, papier, zijde,
hout, metaal, porselein, glas, steen
etc. Het toegestane maximale for-
maat is 40x50 centimeter. De deel-
nemers dienen hun eigen materi-
aal mee te brengen.

DESKUNDIGE JURY
De kunstwerken worden telkens
beoordeeld door een deskundige
jury. Alle kunstwerken worden ter
plaatse ingelijst en tentoongesteld.
De kunstwerken, die in de prijzen
vallen, worden door de organisatie
in bewaring genomen om in de fi-
nale op zaterdag 24 augustus in de
hal van het stadhuis van Zutphen,
opnieuw door een deskundige ju-
ry te worden beoordeeld. Naast
waardevolle prijzen krijgen alle
winnaars een certificaat. Het tota-
le prijzenpakket heeft een waarde
van € 4.500. Voor elk van de negen
schilderdagen is een prijzenpak-
ket van circa € 500 beschikbaar. De
hoofdprijs, die tijdens de afsluiten-
de expositie in het stadhuis van
Zutphen wordt bekendgemaakt
op zaterdag 24 augustus is een
'schilderachtig' weekend voor
twee personen naar Barcelona.

AANMELDEN
Per dag kunnen 80 personen deel-
nemen. Om zeker te zijn van een
plaats kan men zich vooraf in-
schrijven bij: Kleurenpalet van de
Achterhoek, Kapperallee 63, 7211
CC Eefde.
Een e-mail sturen via de website
kan ook: www.kleurenpalet.nl.
De data en plaatsen waar geschil-
derd kan worden zijn: Silvolde op
15 juni, Borculo op 29 juni, Zel-
hem op 6 juli, Bronkhorst op 13 ju-
li, Hengelo (Gld.) op 20 juli, Lo-
chem op 27 juli, Zutphen op 3 au-
gustus, Vorden op 10 augustus en
Doetinchem op 17 augustus.

ORGANISATIE
Het schildersevenement Couleurs
de Bretagne stond model voor het
Kleurenpalet van de Achterhoek.
De organisatie is in handen van de
Lionsclub Zutphen, die daarvoor
een speciale stichting in het leven
heeft geroepen. Doel is de schil-
derachtige Achterhoek onder de
aandacht te brengen van de vele
(amateur)schilders en hun achter-
ban, die Nederland kent. Steeds
meer mensen vinden in potlood,
penseel en palet een zinvolle tijds-
besteding. Ze krijgen nu een unie
ke kans om hun creativiteit te bot-
vieren op de prachtige natuur en
historische panden en plekjes in
de Achterhoek.

Nu ook belegde broodjes en warme snacks:

Shop Groot Jebbink uitgebreid

Shopmedewerkster Patricia Harmsen en eigenaar Jan Groot Jebbink in de vernieuwde shop aan de Rondweg

Wie regelmatig bij Autobedrijf
Groot Jebbink in Vorden tankt,
zal het vast niet ontgaan zijn.
De shop van het benzinestation
is eens zo groot geworden. Ook
het assortiment is flink uitge
breid. Zo kunnen klanten er nu
ook terecht voor onder andere
belegde broodjes, warme
snacks en de Vergeten' bood-
schappen.

Volgens eigenaar Jan Groot Jeb-
bink is de uitbreiding van de shop
een logisch gevolg van de tijd
waarin we nu leven. "Het gaat alle
maal een stuk sneller. Mensen ne
men ook steeds minder de tijd om
's morgens hun eigen boterham-
men te smeren. Ze eten vaak wel
iets onderweg. En datzelfde geldt
voor de kop koffie", legt hij uit.

Benzinestations zijn als gevolg
daarvan meer gemakswinkels ge
worden waar je niet alleen tankt
maar ook je belegde broodjes en
kopje koffie koopt. Om de klant
optimaal van dienst te kunnen

zijn, besloot Autobedrijf Groot Jeb-
bink haar shop uit te breiden met
maar liefst 25 vierkante meter.
Naast een gezellige koffiebar heeft
de shop een uitgebreide keuze als
het gaat om voorverpakte belegde
broodjes en warme snacks. De
magnetron in de winkel zorgt er-
voor dat de hamburger of het
broodje kioket binnen enkele mi-
nuten klaar is. Ook is er uitgebreid
keus als het gaat om melk en fris-
dranken.

BOODSCHAPPEN
Verder heeft Autobedrijf Groot Jeb-
bink een aparte hoek ingericht
voor de zogenoemde 'vergeten'
boodschappen. Van Pampers tot
maandverband en van koffie tot
hondenbrokken, het is er alle
maal. Met name 's avond laat of op
zondag kan de shop wat dat be
treft een uitkomst zijn.

"We zijn namelijk zeven dagen in
de week tot negen uur geopend",
legt eigenaar Jan Groot Jebbink
uit. Hij verwacht overigens niet

dat veel Vordenaren hier gebruik
van zullen maken. "Meestal zijn
dat toch de mensen die op door-
reis zijn. Juist dan is het makkelijk
datje na het tanken nog even een
paar boodschappen kunt doen die
je overdag vergeten bent."

Vanzelfsprekend kan men bij in de
shop ook terecht voor de aanschaf
van allerlei autoverzorgingspro-
ducten. En last but not least is de
shop van Autobedrijf Groot Jeb-
bink ook inleverdepot van Palthe.
"Heel veel klanten weten dat nog
steeds niet", zegt Jan Groot Jeb-
bink. "Maar men kan hier dus ook
kleding laten stomen."
De kleding wordt wekelijks drie
keer opgehaald. "Wie zijn pak op
maandag brengt, kan het om
woensdag dus al weer ophalen",
legt hij uit.

De verbouwing van de shop van
Autobedrijf Groot Jebbink is uit-
gevoerd door architectenbureau
Vaags, aannemer Ruiterkamp en
installatiebedrij f Wiltink.



"Vakantie-ideeën

zijn inclusief."

HottmTcOn
Ervaar onze ervaring

Dorpsstraat 5-7
Ruurlo
Tel. (0573) 45 46 80

Op Karpetten
die op voorraad zijn

15% korting
DEESPANNEVOGEL

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

Dorpsstraat 27, Ruurlo - Telefoon (0573) 45 31 93

Rabobank
Berkelland

Telefoon
(0573)299499

Café - Restaurant - Zalen

DE KEIZERSKROON

RUURLO

"Ruurlo hartje
Achterhoek" Vlaai
van €7,50 voor €5,99

Dorpsstraat 3
7261 AT Ruurlo
Tel. 45 1386 BROOD- EN

BANKET-
BAKKERIJ

Een zomers structuur-boeket
Van € 15.00 voor

b l o e m b i n d e r i j

Dorpsstraat 1 Ruurlo Tel. 45 30 31

A n

4

Ons hotel
is nu

geopend

hotel café restauj^nt
\fAll Jj 1*111C Dorpsstraat 2, Ruurlo

Tel.(0573)451122

de Tapperij
R U U R L O

Julianaplein 4, Ruurlo - Telefoon (0573) 45 21 48

Schiesser
Heren Boxershort
15% korting

Tel. (0573) 45 30 70

Ledub overhemden
korte mouw

vier dessins 2 stuks

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, telefoon (0573) 45 14 38

Nieuwe D'imago 3 verfwaaier

€ 7,95
Bij inlevering bon:

€ 5,- korting op uw D'imago verf

HOME

Uw verf en behangspecialist:
Schildersbedrijf DecoH<tOST
Barchemseweg 1, Ruurto • Telefoon (0573) 45 12 87

Tegen inlevering van deze bon

OLA Tweenies-ijsjes
2e pak

Deze aanbieding is alleen geldig bij de EDAH in Ruurlo

Plukt ü de
vruchten al
van de vele

Univé-voordelen ?

Univé Oost
Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
Telefoon (0573) 45 83 20

UMYË
Daar plukt ü de vruchten van!

MEEKS
MEUBELEN

RUURLO
Domineesteeg 14

Telefoon (0573) 45 33 49

Ruurlose
Ondernemers Vereniging

ROV
De R.O.V. viert
30-jarig jubileum

De Ruurlose Ondernemers Vereniging bestaat
op 24 mei dertig jaar.

Dit jubileum wordt gevierd met een koiisu-
mentenaktie die start op 24 mei en drie weken
gaat duren. Voor informatie zie middenpagi-
na van Contact.

De ondernemersvereniging neemt in ons dorp een
belangrijke plaats in en komt op voor de belangen
van de ondernemers en de konsumenten. Vanuit
deze belangen, de vele zaken waarmee we nu te
maken hebben, was en is de inzet van de R.O.V. on-
ontbeerlijk. De uitbreiding van het winkelbestand
in het centrum van ons dorp en de herinrichting
van de Dorpsstraat is een duidelijke verbetering.
Het aanzien van het centrum is niet alleen veran-
derd, maar ook het winkelen is er voor de consu-
ment met sprongen op vooruit gegaan. Ook de
aankleding en de verkeersmaatregelen hebben
hierin duidelijk bijgedragen.

Al deze plannen kwamen en komen tot stand in
goede samenwerking met de gemeente Ruurlo en
de projektontwikkelaar.

Het huidige bestuur, onder leiding van voorzitter
Jan ter Bekke, ziet de toekomst met optimisme te
gemoet. Er zijn een aantal jonge ondernemers
met nieuwe ideeën, die naast het bestuur diverse
aktiviteiten op touw zetten of er weer nieuw leven
in blazen.

De samenwerking met de VW is uitstekend en we
zien steeds meer toeristen Ruurlo bezoeken om
hier hun vakantie door te brengen. Ook zij willen,
net als wij Ruurloërs, genieten van Ruurlo en haar
schitterende omgeving, goede campings, voorzie-
ningen en attrakties.

Voor het bestuur is er in de naaste toekomst nog
veel te doen. Zo is het centrumplan is nog niet vol-
tooid, de rondweg is nog niet geopend en zou sa-
menwerking met andere verenigingen nog geopti-
maliseerd kunnen worden.

Onder het motto "Aanpassen en Bijblijven" zal er
met vereende krachten gewerkt worden, om het
winkelklimaat en het centrum levendig te houden
en te verstevigen.

Ruurlose
Ondernemers Vereniging

ROV
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Bon ingeleverd door:
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R.O.V.
30jaar

Op 24 mei a.s. bestaat de Ruurlose
Ondernemers Vereniging 30 jaar.

Dit willen we graag samen met u vie-
ren door middel van:

• een grote kortingsbonnenactie
• en kans op één van de 30 ROV

bonnen van € 30+
die door de vereniging ter beschik-
king worden gesteld.
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Verzilver uw bon bij de betreffende
ondernemer en vul op de achterzijde
uw volledige naam- en adres gegevens
in.

Trekking 17e juni.

Prijswinnaars krijgen binnen een
week na trekking persoonlijk bericht.

Over de uitslag kan niet gecorrespon-
deerd worden.
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Adres

Telefoon

Internet

E-malt

Groenloseweg 9

7261 AM Ruurlo

(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl

mall0wonerlj .nl

feliciteert de ROV met haar 30-jarig bestaan

Dames muil
met klitteband of gesp

€ 24,95
KHOMMOKAïïx Dorpsstraat 21

7261 AV Ruurlo
tel: 0573-451307

Tegen inlevering van deze coupon:

Een anti-lekband maat 28x15/8x13/8

tw.v. € 22.95

met GRATIS binnenband

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

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo • Telefoon: (0573) 45 31 00

f ALTENA

Borculoseweg 9
7261 BG Ruurlo

(0573) 451364

Op alle verlichtings armaturen ontvangt u

20% korting
tegen inlevering van deze bon

in verband met 30-jarig jubileum R.O.V.

500 gram Rundertjehakt GRATIS
bij 1 kilo Runder Riblappen

keurslagerij
Kuenen
de lekker eten winkel
Dorpsstraat 26, Ruurlo, telefoon 4513 37

0
RESTAURANT

De Cuifcl
Dorpsstraat 11 - Ruurlo

Telefoon (0573) 45 13 12

Bij inleveren van de bon.

Gratis kopje af ter diner koffie
bij een weekmenu.

Restaurant

De Tuinkamer

Restaurant

De Herberg

Hotel-boerderij

EGElYldN B.V.

Hengeloseweg 1 Ruurlo Tel. (0573) 45 21 47

Euro 5,- korting
op viergangen weekmenu

Dorpsstraat 23, Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 14

Lentekriebels bij

IIIBA
H f C T l O N i C S

Pannekoekboerderij

"De Heikamp"

Ouderwets lekkere pannenkoeken
Ambachtelijk gebakken in de pan

"De Heikamp" is sinds kort een van de T.O.P.-locaties in de Achterhoek.
Vanaf deze punten starten diverse wandel-, fiets-, skeeler- en ruiter-
routes. Een van deze wandelroutes is de "natte-laarzen"-route.
Tegen inlevering van deze bon krijgt u deze route gratis aangeboden.
De "natte-laarzen"-wandelroute loopt door het mooie coulissen-land-
schap van Ruurlo, is 6 km lang en ... bij regenachtig weer de laarzen aan.

Hengeloseweg 2, 7261 LV Ruurlo, Tel. (0573) 45 20 90
www.heikamp .nl

Tegen inlevering van deze bon:

2 doosjes Henzo fotoplakkers
a 1000 stuks

van € 7,20 voor € 5,50

Zolang de voorraad strekt.

bruna p o s t k a n t o o rwww.bruna.nl • altijd actueel

Zuivelweg 1 • Ruurlo • Telefoon/Fax (0573) 45 12 63

::PLUS
KOGELMAN
Borculoseweg 1 7261 BG Ruurlo
TEL. 0573 - 45 35 52

l euro korting
bij inlevering van deze bon

Opgeteld de beste!

Afrikaanse

literfles van 4,09 nu 30 X 0,10

«cJE M A A K T HET MET FIXET

uw service bouwmarkt
de Venterkamp 10 • Ruurlo

Hypotheken

Verzekeringen

Spaaradviezen

Pensioenen

Vermogensbeheer

Mol en laan i A, Ruurlo,
Telefoon (0573) 451410
E-mail: info@weversfp.nl

Kapsalon Swift Hairfashion heet u welkom. Na drukke dagen is het de
tijd om aan uzelf wat aandacht te schenken. Want zoals de bekende
term luidt: ifjjk eens wat vaker in de spiegel van de kapperr
Zijn wij er voor u. Wij stellen ons graag voor.

Openingstijden:
Maandag: 1330 uur tot 18.00 uur.
DinsdagAWoensdag/Donderdag: 830 uur tot 18.00 uur.
Vrijdag: 830 uur tot 20.00 uur. Zaterdag: 8.00 uur tot 1530 uur.

Met en zonder afspraak!!

ANJA LIEVESTRO
Dorpsstraat 8 • Ruurlo
Telefoon (0573) 45 15 52HAIR FASHION

Bij inlevering van de bon

4 kroketten halen
2 betalen CO

Kerkplein 30, 7261 AZ Ruurlo, tel. (0573) 45 15 32
Zuivelweg 3, Ruurlo, Tel. (0573) 45 16 88

ROV aanbieding:

Slagroomtaart s pers. € 7.50
P.S. een bestelling voorkomt teleurstelling

Tegen inlevering van deze bon:
Bij aankoop 25 kg Kenner Hondebrok

GRATIS zak Kenner Kluiven

Bij 5 kg Kenner Kattemix
GRATIS blik duobrokjes

Handels
Reclame

Gelegenheids
Verenigings

drukwerk
drukwerk
drukwerk
drukwerk

• Oiitinki^

f im«t- * J AN *
Levert werk dat werkelijk AF is

HoiJtink

Schilderwerk (binnen en buiten)
Kleuradvies

Glas zetten
Houtrot reparatie

Totaal woningonderhoud
Hogedruk - gevelreiniging

jv^ Informeer vrijblijvend
naar uw mogelijkheden
b.v. voor particuliere
woningen ouder dan
15 jaar
6% BTW

Krashof 10 • Ruurlo • Tel. 0573-452500

Drukkerij HoiJtink Ruurlo b.v.
Dorpsstraat 13a • 7261 AT Ruurlo
T 0573 45 30 50-F 0573 45 10 50
E info9hoijtink.nl

JANterBekke Barchemseweg 42 7261 DD Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 26 13 E-mail: info@jan.nl

NIEUW »>» WWW.JAN.NL
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De zonnige kant van
Ambiance Zonwering
De zomer staat voor de deur en ook u wilt van de zon genieten zonder er
last van te hebben. Ambiance Zonwering biedt u de mooiste manieren om
de zon te weren. Bovendien krijgt u als bezoeker van onze showroom
tot 15 juni 2002 een zomerse attentie*.
'zolang de voorraad strekt

w w w . a m b i a n c e - z o n w e r i n g . n l
AMBIANCE
Z O N W E R i N G

Disbergen Varsselseweg 25, HENGELO (Gld.), tel.: (0575) 46 14 25

Wie heeft er hart voor beton?

HCI Betonindustrie is een dynamisch productiebedrijf voor prefabbetonelementen voor de

woningbouw, agrarische sector en weg- en waterbouw. Uiteenlopende projecten worden

door ons in het hele land gerealiseerd. Naast een aantal standaard-producten worden er pre-

fab-elementen op maat gemaakt, exact conform de wensen van onze opdrachtgevers.

Momenteel zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functies van:

Werkvoorbereider m/v

Functieomschrijving:
- het begeleiden van projecten in samenwerking met

opdrachtgevers, toeleveranciers en de productieafdeling
- het realiseren van leveringen op de afgesproken data

met behulp van het vaststellen van voorbereidings-
procedures en productieplanningen

- het realiseren van projecten binnen de gestelde budget-
ten en kwaliteitseisen

Functie-eisen:
- een bouwkundige opleiding op MTS of HTS niveau
- voldoende kennis van het bouwproces
- planmatig denken en handelen
- u bent in het bezit van goede contactuele

eigenschappen
- organisatorisch vermogen
- u bent kwaliteits- en kostenbewust

Betonlaborant m/v

Functieomschrijving:
- ontwerpen en kwaliteitsbewaking van betonmengsels
- research van toeslagmaterialen en hulpstoffen
- maken van monsters voor kleur- en sierbeton
- controles uitvoeren volgens geldende KOMO criteria
- interesse in nieuwe ontwikkelingen
V contacten met grondstoffenleveranciers

Functie-eisen:
- opleidingsniveau MBO, met voorkeur diploma

Betonlaborant BV

(scholing tot Betontechnoloog BV is mogelijk)
- flexibele en collegiale werkhouding
- goed in teamverband kunnen werken
- goede contactuele eigenschappen
- kwaliteit- en kostenbewust

Onze nieuwe medewerkers bieden we een prettige en collegiale werksfeer en
een bij de functie passend salaris.

Heeft u interesse en wilt u eerst meer weten over één van deze vacatures, neem

dan contact op met de heer P. van Mourik, telefoon (0575) 46 81 81.

Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kunt u binnen 14 dagen na ver-

schijnen van deze advertentie sturen naar:

Betonindustrie, afdeling Personeelszaken, Postbus 98,7255 ZH Hengelo Gld.

etonindustriBiHCI
HCI Betonindustrie B.V.

Kruisbergseweg 13. Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 81 81 Fax (0575) 46 11 74, www.hcibeton.nl

Ontwerp en
realisatie internetsites

We e ver s Net

IMieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info(5>weevers.net
Internet: www.weevers.net

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/0651618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

64 pagina's Harmonieus Wonen
gratis af te halen bij

één van onze kantoren.

WWW 1MÜMA.NI

JLTHOMAJ
M A K E L A A R S '

R U U RO
Woonwinkel
Kerkple in 20
72öl AZ Ruurlo

www.thoma.nl

LOCHEM • RUSSEN • BRUMMEN • EERBEEK • G O R S S E L

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities



Gras in Amerika groener dan in de Achterhoek?

Beroep van graskweker:
Passie en veel, heel veel geduld!

Gerard van 't Klooster bezig met de controle van de proefveldjes

Het meest besproken onder-
werp in Nederland is ongetwij-
feld het weer. Het begin van een
praatje is heel vaak 'mooi weer-
tje vandaag' of *wat een snert-
weer'. Erwin Krol en Piet Pou-
hisnia op T.V. en Jan Versteegt
op de radio genieten dan ook
een nationale bekendheid. De
belangstelling voor het weer is
overigens wel te verklaren, Niet
alleen voor het maken van uit-
stapjes, vakanties e.d. maar ook
voor hen die er beroepsmatig
mee te maken hebben zoals bij-
voorbeeld boeren, tuinders e.d.

Bijna onopvallend is er nog iets
wat ons leventje beheerst: het
GRAS. Kijk om je heen half Neder-
land is dezer dagen bezig met zijn
gazon. Op tijd maaien. Bij droog
weer 'nat houden' etc. Wij blijven
er mee bezig. Wat te denken van
de vele sporters. Wat is het niet
heerlijk een wedstrijdje te spelen
op een glad geschoren grasmat.
Wie heeft in ons land nog nooit ge-
hoord van de grasmat(ten) in de
Arena, de uitschuifbare grasmat
in het Gelredome en om ons tot de
Achterhoek te beperken het 'knol-
lenveld' (met overigens al zijn
charmes) van 'De Graafschap'.

In Amerika in het plaatsje Gaines-
ville (nabij Washington) staat het Ie
ven van Marieke Velhorst en Gerard
van 't Klooster, helemaal in het teken
van gras. Sterker nog het beheerst
hun leven. Met name Gerard is er
van zonsopgang tot zonsonder-
gang mee bezig. Zomer 2000 zijn
ze naar Amerika vertrokken, naar
een streek waar de ene golfbaan
nog belangrijker c.q. mooier is dan
de ander, want golfen en Amerika-
nen zijn een twee-eenheid.

Na haar studie pendelde Marieke
Velhorst een aantal jaren dagelijks
vanuit haar woonplaats Vorden,
naar Wolfheze waar ze als secreta-
resse bij de researchafdeling van
Barenburg (een bedrijf dat 'han-
delf in gras) werkte. Daar leerde
zij Gerard van 't Klooster kennen,
graskweker van beroep en tevens
een aantal jaren directeur van de
researchafdeling in Amerika.

Een aantal jaren geleden stapten
Marieke en Gerard in het huwe-
lijksbootje. Geheel in stijl. Het hu-
welijk werd voltrokken in hun
tuin op het gras naast de woning.
De ambtenaar van de burgerlijke
stand in Renkum was zo vriende-

lijk het gemeentehuis voor het
gras te willen verruilen. Zij bood
de trouwringen aan op een 'kus-
sentje' van gras!

BEROEP GRASKWEKER
Wat houdt het beroep van gras-
kweker in feite in? In elk geval veel
omvattender dan het woordje
'kweken' doet vermoeden. Gerard
van 't Klooster, bezocht na zijn
middelbare schoolopleiding de
Hogere Tuinbouwschool in Utrecht.
Daar studeerde hij af als Ing.
Groenteteelt/Fruitteelt, technische
differentiatie (meet- en regeltech-
niek en voedseltechnologie). 'Dat
betekent onder meer dat ik allerlei
soorten brood kan bakken, alle
soorten jam kan maken, wijnen
kan maken en bier kan brouwen.
De vele collega's die in de voedsel-
technologie zijn afgestuurd, bekle
den belangrijke functies bij onder
meer concerns als Honig, Heinz,
om er een paar te noemen'.

Gerard ging werken bij 'Kleine
Aarde' een milieu-educatiecentrum,
waar biologische landbouw voor
onder meer volkstuinen werd ge-
promoot. Daarna werkte hij bij
'Xotus' in Leidschendam. Hier werd
jongeren van etnische minderheden
(Antilianen, Marokkanen, Turken
e.d.) de mogelijkheid geboden om
praktijkervaring op te doen voor
het telen van groente uit hun ei-
gen land.

In 1986 volgde de overstap naar
Barenbrug in Wolfheze waar ze
een kweker voor gazongras zoch-
ten. 'Ik was op dat vakgebied nog
zogroen als gras'. In kreeg daar te
maken met 12 van de ongeveer
6000 grassoorten. (Bijvoorbeeld
mais en bamboe, zijn ook gras-
soorten). Het bedrijf is toegespitst
op gras voor sportvelden (50%);
gazongras (45%) en gras voor golf-
banen (5%).

JARENLANG PROCES
Mijn taak als kweker is het in stand
houden van de diverse 'rassen' en
ervoor te zorgen dat er steeds nieu-
we producten (lees grassoorten) op
de markt verschijnen. Hoe ik gras
kweek? Een jarenlang proces. Veel
'verzamelreizen' maken. Veelal
naar Oost- Europese landen op
zoek naar plekken met gras die
bloot staan aan klimatologische
verschillen. Het gras dat daar over-
leeft moet dus ook in Nederland
in de tuin, de sportvelden kunnen
groeien. Dus polletjes gras uit de

grond steken, in plastic zakjes
doen en dan weer met de auto vol
terug naar Nederland. Dit gebeurt
in het voorjaar.

Vervolgens soort bij soort bij el-
kaar doen en het gras uitzetten op
een proefveld. Het zaad dat ge-
wonnen wordt, planten we dan in
het najaar weer uit. Een jaar later
heb je dan het eerste zaad. Intus-
sen zijn we dan al 1,5 jaar verder.
Het gewonnen zaad wordt vervol-
gens uitgezet op kleine veldjes van
90x90 cm. In Wolfheze hadden we
circa 6000 van deze kleine proef-
veldjes. Op deze veldjes het ge-
bruikelijke onderhoud zoals bij-
voorbeeld te doen gebruikelijk op
de sportvelden. Om het gras conti-
nu te testen gebruikten we een
zgn. 'betredingsmachine', een ma-
chine compleet voorzien met alle
denkbare noppen voor voetbal-
schoenen. Om te kijken hoe het
gras zich houdt. (Deze machine ge
bruikt Gerard thans ook in Ameri-
ka, red.)

Inmiddels zijn we drie jaar verder
in het kweekproces en zijn ervan
die 6000 proefveldjes nog zo'n 10
procent over. De rest is afgevallen
door b.v. ziektes als sneeuwschim-
mel, rooddraad e.d. Dat hoort ook
bij het vak van kweker, kennis heb-
ben van ziekteprocessen die zich
in het gras kunnen voordoen. En
uiteraard kennis van het klimaat!
De bewuste 'tien procent' zaad

wordt vervolgens doorgeteeld. Op-
nieuw een proces van een jaar.

KWEKERSRECHT
Het dan verkregen zaad wordt dan
weer drie jaar getest in b.v. Italië,
Frankrijk, Roemenie (vanwege de
klimaatverschillen). Uiteindelijk
hoopje dan als kweker dat er weer
een nieuwe grassoort aan de 'markt'
kan worden toegevoegd. Er wordt
dan een soort patent aangevraagd,
het zgn. Kwekersrecht Het gekweek-
te zaad gaat ondertussen naar de
vermeerderingsbedrijven. Veelal
boeren die het gras uitzaaien en
dat later weer oogsten. Een voor-
beeld, l ha. grasland levert circa
1000 tot 2000 kg zaad op. Als Ba-
renbrug zetten we 'all over the
world' zo'n 85 miljoen kg graszaad
af, want daar gaat het natuurlijk
om, eerst kweken en dan verkopen!

AMERIKA
Uit hoofde van zijn functie heeft
Gerard van 't Klooster over de ge
hele aardbol gezworven. Wereld-
wijd veel stadions, golfbanen e.d.
bezocht om technische informatie
te verschaffen over het product
gras. Voor Barenbrug is Amerika
het grootste afzetgebied. Het Ne
derlandse bedrijf heeft daar aan
de westkust in de staat Oregon
reeds een productie en marketing-
bedrijf voor gras. Geen eigen
kweekstation, het graszaad komt
tot dusver uit Europa.

Gerard van 't Klooster: 'Echter de
meeste Europese rassen zijn in het
algemeen niet aangepast en getest
voor de verschillende klimaatsge
bieden in Amerika (temperatuur-
verschillen van b.v. min 5 graden
s'nachts en overdag plus 30 gra-
den Celsius! Ze hebben mij toen
gevraagd om als strategisch plan
een kweekstation aan de oostkust
te starten. De keus viel op Virginia,
het centrum van de markt in
Amerika. Precies op de grens van 2
klimaatsgebieden, net geen tro-
pisch en net geen koud continen-
taal klimaat. (Tussen twee haakjes
Virginia is een oase van groen,
prachtige natuur en huizen door
schitterende gazons omgeven, red)

PIONIERSWERK
Als graskweker uit Nederland heb
je hier een bepaalde voorsprong
op de (grote) concurrentie, omdat
het klimaat bij ons ook zeer wissel-
vallig is. In januari 2000 zijn we
hier met de voorbereidingen be
gonnen. Eerst kijken waar je grond
kunt huren, samen met Marieke
woonruimte zoeken. En dan be
gint het echte werk. Zeg maar pio-

nierswerk van het zuiverste soort'.
Midden in de bossen kon Gerard
inderdaad een flinke lap grond
huren. De ontginning kon begin-
nen, wegbreken van rotsstukken,
een laag grond aanbrengen. En
dan is het 'grote moment' daar:
het inzaaien van de (inmiddels
3000 proefveldjes). Als eenmans-
bedrijfmoetje eigenlijk overal ver-
stand van hebben zoals berege-
ningsinstallatie, telf/electriciteit
moet aangelegd worden. De maai-
machines moet je, indien nodig
ter plekke kunnen repareren.
Maandelijks met de computer in
de hand de proefveldjes langs om
een rapportcijfer te geven, zodat
het gehele proces, zoals hierboven
is beschreven, op de voet gevolgd
kan worden.

Onder het huis in Gainesville (15
kilometer van de proefvelden ver-
wijderd) in het zgn. 'basement'
heeft Gerard zelf een kantoor-
ruimte ingericht. Marieke helpt
haar man met allerhand adminis-
tratie, afspraken vastleggen etc. De
lezingen, presentaties in geheel
Amerika gaan voor Gerard gewoon
door, terwijl hij eveneens de nodige
tijd moet steken in het verede-
lingsbedrijf in Oregon (5 uur vlie
gen vanaf Washington).

'Het leuke van de baan? Het 'dag
en nacht' bezig zijn met het pro-
duct gras. Mensen proberen te
overtuigen welke grassoort het
beste is voor hen. Mensen hier ter
plekke laten zien waar we mee be
zig zijn. Heimwee naar Nederland
hebben ze niet. Ook Marieke niet.
Die heeft in de tijd dat ze in Vor-
den tien jaar bestuurslid van Ope
ration Friendship was, al enkele
keren een bezoek aan Amerika ge
bracht en is inmiddels ook volle
dig ingeburgerd.

Dat er in de afgelopen twee jaar
door hen heel wat werk in het
land van Uncle Sam is verricht
hebben we met eigen ogen kun-
nen aanschouwen. In 2000 een
woeste ruige vlakte en nu in mei
2002 werd dit vraaggesprek s'mor-
gens om 7.00 uur gehouden in een
mini- kantoortje naast de groene
proefveldjes in het land van de on-
begrensde mogelijkheden. Oh ja,
wanneer de grote Canadese gan-
zen over Virginia vliegen en voor
een 'tussenstop' neerstrijken nabij
de proefvelden in Gainesville, dan
heeft Gerard er nog een taak bij
namelijk 'hoe voorkom je dat deze
ganzen mijn gras opvreten'. U be
grijpt het, ook daar zijn oplossin-
gen voor gevonden!!

De noppenmachine die de voetbalschoen op het gras nabootst
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HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en iay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer We e ver s

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT;

UCHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

VP
GI

TEL (0575) 51 23 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23



EVEN EEN BED KOPEN
IS VERLEDEN TIJD

De slaapkamer is geen ruimte meer waar mensen uitsluitend hun ogen dicht doen. De slaapkamer
wordt steeds meer een tweede kamer waar wordt geleefd en waar we televisie kijken, lezen,
ontbijten, etc. De één kiest voor degelijk en functioneel, de ander voor een luxe en comfortabele
inrichting. Over onze nachtrust zijn we het allemaal eens: we willen herstellen van alle inspanningen
overdag. Reden genoeg om het lichaam 's nachts op de juiste wijze én verantwoord te ondersteunen.

Anno 2002 worden we aan
steeds meer omstandighe-
den als werkdruk en stress
blootgesteld. Het is belang-
rijk dat ons lichaam herstelt
van alle inspanningen van
overdag en 's nachts vol-
doende rust krijgt om zich op
te laden voor een nieuwe
energieke dag. Goed en
comfortabel slapen, waarbij
het lichaam op de juiste
wijze wordt ondersteund, is
daarom zeer belangrijk. Een

beste en meest duurzame
matrassen raken na jaren
intensief beslapen een
keertje op. De fut gaat eruit:
veerkracht en draagver-
mogen worden langzaam
maar zeker met de dag min-
der. Uw lichaam krijgt dan
niet meer de ondersteuning,
die het nodig heeft om te
herstellen. Een matras moet
juist veerkrachtig en soepel
zijn om op de juiste plaatsen
van het lichaam optimale

wen van het lichaam. Welk
kussen geschikt is, wordt
vooral bepaald door het pos-
tuur en de houding waarin
men slaapt. Als je veel tran-
spireert, is een kussen met
een goede vochtregulatie
een must. Daarnaast is het
type matras ook een factor
dat rrieespeelt. Het kiezen
van een dekbed is voor veel

.mensen geen eenvoudige
opgave, maar wel belangrijk.
Een dekbed gaat tenslotte

te slaapcomfort. Morgana
Slaapkamers biedt slaap-
comfort op maat met oog
voor individuele wensen en
behoeften. Zo bent u dus
verzekerd van een gezonde
nachtrust en een fris begin
van de nieuwe dag. Bert
van Eeden, manager van
Morgana Slaapkamers, licht
toe: "Voor het komend sei-
zoen hebben wij met de
grootste zorg een gloed-
nieuwe collectie slaap-

Opvallend voor 2002 zijn de meer strak vormgegeven slaapkamers

essentieel onderdeel van
slapen vormen de latten-
bodems, die zich onder-
scheiden door hun veel-
zijdigheid. De diverse zones
sluiten, zowel in rug- als
zijligging, uitstekend op uw
lichaam aan en bieden de
juiste ondersteuning tijdens
uw slaap, maar ook tijdens
het relaxen zoals lezen of
televisie kijken. Voor een
optimaal gebruiksgemak van
de lattenbodem zijn diver-
se hulpmiddelen op de
markt te verkrijgen zoals
bijvoorbeeld relaxtoestels,
waardoor je het bed kan
laten vibreren.

Matras vervangen
We brengen heel wat uur-
tjes op onze matrassen door.
Eigenlijk zou men er een
gewoonte van moeten ma-
ken om een matras elke tien
jaar te vervangen. Zelfs de

ondersteuning te bieden en
mee te gaan met de con-
touren van het lichaam. Een
goed matras in combinatie
met de juiste matrasdrager
zorgt ervoor dat de wer-
velkolom zoveel mogelijk in
een natuurlijke houding blijft
waardoor rugklachten voor-
komen kunnen worden.
Matrassen zijn er in veel
soorten, typen, uitvoeringen
en maten. De keuze voor een
matras is strikt individueel
en gebonden aan persoon-
lijke eisen en wensen.

Kussen en dekbed
minstens zo belangrijk
Een goed hoofdkussen zorgt
ervoor dat het hoofd en de
nekwervels optimaal worden
ondersteund. Een niet cor-
recte slaaphouding kan zor-
gen voor pijn in de nek en
schouders. Immers, door de
nekwervels lopen alle zenu-

zo'n tien jaar mee. Wie op
zoek is naar een nieuw
dekbed komt voor een aan-
tal keuzen te staan: kies ik
voor dons, synthetisch of
wol? Alle vullingen zijn in
staat lichaamswarmte te
isoleren. Toch zijn er belang-
rijke verschillen, die een
slaapkamerspecialist haar-
fijn kan uitleggen. Bovendien
verschilt de warmtebehoefte
van persoon tot persoon:
dekbedden kennen dan ook
verschillend warmteklas-
sen.

Specialist
Of het nu om een nieuw
slaapsysteem, alleen een
matras of een kussen gaat;
er komt veel kijken bij het
maken van de juiste keuze
omtrent slapen. Morgana
Slaapkamers heeft alles in
huis om de slaapkamer te
voorzien van het gewens-

comfort-artikelen samen-
gesteld. Alles wat de slaap-
kamer nodig heeft én wat de
nachtrust garandeert, heb-
ben de 20 Morgana Slaap-
kamer-winkels in huis. In
onze eigen nachtrust-studio
wordt op deskundige wijze
in een persoonlijk nachtrust-
advies uitgelegd welke com-
binatie bij de consument
past." Opvallend binnen de
nieuwe collectie zijn de meer
strak en modern vormge-
geven slaapkamers. Aan-
sluitend op de trends in
slaapland biedt de slaap-
kamerspecialist complete
slaapkamer-programma's,
die de consument in staat
stelt een tweede woonka-
mer te maken. Zo kan men
naar hartelust verschillende
onderdelen combineren.
Anno 2002 is de keuze
enorm: even een bed kopen,
is dus echt verleden tijd!

11 Je kind zal
het maar hebben!"
Een hersenaandoening bij kinderen is heel ingrijpend. Voor
kind en ouders. Daarom wil de Hersenstichting Nederland
investeren in snellere diagnostiek en betere behan-
deling voor aangeboren hersenaandoeningen bij kin-
deren. We doen dat door het financieren van weten-
schappelijk onderzoek en het geven van voorlichting. VOOR

GOEDE DOELEN

Geef daarom gul.

Giro 860
HERSENSTICHTING NEDERLAND

Korte Houtstraat 10, 2511 CD 's-Gravenhage - 070 - 360.48.16 - www.hersenstichting.nl

Van Velde opende
achterhoeks netwerk
van skate- en skeelerroutes

Gerard van Velde met in zijn
kielzog Gelders Gedeputeerde
Boxem hebben als eerste het
skate- en skeelerroutenetwerk
De Graafschap verkend. Skaten
en/of skeeleren is een sportieve
uitdaging voor velen, al dan
niet fanatiek. Een rustige weg
met goed asfalt, een uitgebreid
fietspadennet en een afwisse-
lend landschap zijn zeer be-
langrijk voor de skater.

Deze elementen zijn volop aan we
zig in de Achterhoek. Daarom zijn
er de laatste jaren tal van routes
uitgezet. In het meest noordweste-
lijke deel van deze streek, het deel-
gebied dat ook wel De Graafschap
wordt genoemd, zijn zeven skate
en skeelerroutes en twee verbin-
dingstrajecten met een totale leng-
te van ongeveer tweehonderd kilo-
meter bewegwijzerd. Die routes
zijn afzonderlijk te rijden, maar
door verschillende routes aan el-
kaar te koppelen is het ook moge
lijk langere trajecten af te leggen.
Behalve deze zeven bewegwijzerde
routes kan de skeeleraar ook ge-
bruik maken van een Achterhoek-
se skeelergids met nog meer (niet
bewegwijzerde) routes en deelne-
men aan diverse skeelertochten.

ROUTENETWERK
Alle routes zijn nauwkeurig be-
wegwijzerd met speciale aandacht
voor het wegdek. Bij het uitzetten
van de routes is uiteraard reke-
ning gehouden met de wensen
van alle betrokkenen, zoals de ska-
ters/skeeleraars en de wegbeheren-
de instanties. Met inachtneming
van enkele gedragsregels kan iede
re recreant genieten van de na-
tuur. De routes, met namen als
Ooievaarsroute, Heksenroute en
Kasteel & Kloosterroute, hebben af-
standen die variëren van een klei-
ne vijftien tot rond de vijfendertig
kilometer. De routes sluiten op be
paalde punten aaneen, waarmee
ook langere tochten kunnen wor-
den gereden. Van iedere route is
een gedrukte routebeschrijving
uitgebracht, te koop bij de VW's in
de Achterhoek.

SKATEGIDS ACHTERHOEK-
IN-LINE
Naast verschillende afzonderlijke

skateroutefolders beschikt de Ach-
terhoek ook over de skategids 'Ach-
terhoek-In-Line' uit de Holland-In-
Line serie. Hierin staan zestien spe
ciale skate en skeelertochten door
de gehele Achterhoek, variërend
in lengte van 10 tot 34 kilometer,
voor beginners en gevorderden. Al-
le routes zijn duidelijk en nauw-
keurig beschreven en ingetekend
op kaart met speciale aandacht
voor het wegdek. De gids is o.a. te
koop bij de VW's in de Achterhoek
en skate en skeelerspeciaalzaken.

SKATE- EN SKEELERTOCHTEN
Ieder jaar hebben er verschillende
skate en skeelertochten op gezette
tijden in de Achterhoek plaats. Er
is iedere Tweede Pinksterdag van-
uit Achtkastelendorp Vorden een
skeeler- en in-lineskatetocht over
verschillende afstanden. Bovendien
op 18 mei een skeelermarathon
vanuit Vorden met o.a. Erik Huize
bosch. Een actueel overzicht van
alle (skate)evenementen is te vinden
op www.achterhoektoerisme.nl

INITIATIEF
Het routenetwerk kon tot stand
komen op initiatief van het Gel-
ders Overijssels Bureau voor Toe-
risme in samenwerking met het
Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me, Recreatieschap Achterhoek-
Liemers, Sportorganisatieburo
Free-Wheel en Wheels in Nature.
Het project is mede mogelijk ge-
maakt door een financiële bijdra-
ge van het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij en
de provincie Gelderland in het ka-
der van de regeling Waardevol Cul-
tuur Landschap De Graafschap en
het Recreatieschap Achterhoek-
Liemers.

Overzicht van skate- en skeeler-
routes door De Graafschap:
Ooievaarsroute (tussen Gorssel en
Eefde) 23,1 km. Harfsense Enkrou-
te (tussen Almen en Harfsen) 13,7
km. Heksenroute (rond Lochem en
Barchem) 32,6 km. Wildenborch-
route (tussen Vorden en Barchem)
15,4 km. Grote Veldroute (tussen
Vorden en Lochem) 14,9 km. Vor-
dense Buurtschappenroute (rond-
om Vorden) 30,9 km. Kasteel- en
kloosterroute (tussen Ruurlo en
Hengelo (Gld.) 36,7 km.



Afdeling tuinmeubelen

Hartman Sandstone
kleur geel.

Bij 4 stoelen
met tafel nu met

25% korting
op = op

4 standen-
stoelkussens

vanaf € 25,- samen
ook veel keus in

kussens
4 halen 3 betalen

op = op

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandag 's morgens gesloten

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Bonulo (Gld.)

Tol. 0545-272793
• Wohl (Gld.)

Tol. 0314-683319

*www. wildkamp.nl

prolink.nl
-'—i internet professionals

Zutphen - Doetlnchem - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu In voor de cursussen!
voor particulieren «n b*drijv«nl

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

Bel voor informatie !
Prollnk punt N»d.rt«nd b.v.

Zutphen-Emmeriksoweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Vijverfolie
0,5 mm € 1,60 p.m2

0,8 mm € 2,50 p.m2

1 mm € 3,15 p.m2

Ook hebben wij veel op het
gebied van

pompen
sproeiers
slangen

voor ondergrondse
sproei-installaties.

Vraag vrijblijvend
informatie bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandag 't morgens gesloten

IK STOP ERMEE!
SLA NU UW SLAG
TOTALE
LEEGVERKOOP!
Het is mooi en lang genoeg geweest, ik stop ermee. Maar eerst houd
ik nog totale leegverkoop van de verkoophal. Dat wordt uw kans om
nieuwe meubels te kopen tegen balansprijzen. Bankstellen, fauteuils,
eethoeken, kasten, salontafels en nog veel meer. Alles moet weg!

30, 31 mei en l juni
alle 3 dagen van l O.OO tot 20.OO uur

(maandag, dinsdag en woensdag ervóór gesloten)

OP = OP, WEG = WEG!

Meubelfabriek Otten b.v.
DORPSSTRAAT 20 - H ALLE GLD - TEL. (0314) 63 12 19

v.o.f.

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

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Boekenbeurs
en

Pleinmarkt
zaterdag 25 mei a.s.
in de Voorde en op het
Kerkplein.

Aanvang 9 uur. Komt allen !!!!!

Organisatie Veiling Commissie Vorden

Benzine cirkelmaaiers
Met vangbak

Zelfrijdend

ZitmaaierS met achtervanger

Front cirkelmaaiers
Maandags gesloten

vanaf € 300,-

vanaf t JöU5"

vanaf € 1 600,-

vanaf € 2400,-

Land- en tuinbouwmechanisatie
Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Telefoon (0575) 46 20 26
Fax (0575) 46 39 04 - E-mail: jowe@introweb.nl

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

drukker i j Weevers

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



Prijsuitreiking Welkoop

Vorige week vond de prijsuitrei- won de hoofdprijs: twee toegangs- kaarten voor de wereldtuinbouw-
king plaats van de moederdag-
actie van Welkoop Vorden.

bewijzen voor de Floriade met nog
een leuk bedrag aan zakgeld.

Mevrouw A. Eggink uit Vorden De tweede prijs, eveneens twee

tentoonstelling, was voor mevr.
Korenblek uit Warnsveld en de
Welkoopcadeaubon ging naar me
vrouw A. van Zeijst uit Vorden.

Provincie verdeelt ruim
€ l miljoen uit investerings-
budget stedelijke vernieuwing
Vier Gelderse gemeenten kun-
nen voor vernieuwingsprojec-
ten in hun stedelijk gebied ge-
zamenlijk ruim l miljoen euro
tegemoet zien van de provincie.

Tot maart 2002 konden gemeen-
ten voor de derde keer subsidie
aanvragen uit het Investerings-
budget Stedelijke Vernieuwing.
Om voor subsidie in aanmerking
te komen moeten de projecten ge
baseerd zijn op een lange termijn-
visie en moeten ze meerdere ste-
delijke vernieuwingsdoelstellin-
gen omvatten. Gedeputeerde Sta-
ten hebben zes aanvragen ontvan-
gen, waarvan vier onder een enkel
voorbehoud aan de subsidievoor-
waarden voldeden. Deze projecten
zijn ingediend door de gemeenten
Angerlo, Didam, Vorden en Rijn-
waarden. GS hebben een project-
aanvraag van de gemeente Groes-
beek aangehouden en een aan-
vraag van de gemeente Wijchen af-
gewezen, omdat die niet aan de ge-
stelde criteria voldeed. Het betreft
een voorlopig besluit van GS. De
gemeenten worden nog in staat
gesteld daarop te reageren. Daarna
vindt definitieve toekenning
plaats.

Tot de gehonoreerde projecten be-
hoort de verbouw van de Wehme.

DE WEHME, GEM. VORDEN
Voor het verbouwen van verzor-
gingshuis De Wehme, het slopen
van 16 bejaardenwoningen en het
nieuw bouwen van 42 huurappar-
tementen voor senioren, inclusief
een parkeergarage maar daarin
ook bergingen voor bewoners,
heeft de gemeente een subsidie
aanvraag ingediend. Hierdoor kan
beter aan de vraag naar woonvoor-
zieningen voor senioren worden
voldaan en neemt bovendien door
de bouw van een parkeergarage de
parkeerdruk in het woongebied
rondom het verzorgingshuis af.

Voordat de gemeente met de uit-
voering van het project kan star-
ten moet ze onder andere eerst
een oplossing vinden voor de ze-
ven bewoners van de huidige seni-
orenwoningen die hun woning
niet willen verlaten. De gemeente
Vorden kan dan in ieder geval
55.000 euro zien ISV-subsidie tege
moet zien. Dit bedrag kan oplopen
tot 215.887 euro als de gemeente
besluit te investeren in het reste
rende tekort op het project.

Biej ons in
d'n Achterhook
De vekiezingen van de afgeloopn wekke meugt dan nogal wat luu in
de poletiek slaopeloze nachten hebben bezorgd, veur Toon van de
Spitsmoes bunt ze goed veloopn. Hee hef t'r an zien weddenschap
met Willem Hofstee, zien buurman, een kratjen bier an oavereholn.
Now staot ze weer geliek want biej de veurige weddenschap had Toon
een kratjen vespöld.

Dat ging toen oaver Greet van der Maat, een nogal biejdehante vrouw
biej eur in de buurte. Veur een jaor of wat treugge was eur man estorven,
van vedriet en sjacherein wodn d'r deur wat luu ezeg. Schienbaor
beveel eur 't allene wean neet zo goed . Kinder had ze neet, ze had al
wel 's laotn marken dat ze nog wel 's weer met een kearl wieter zol
willen gaon. Ze had al wel 's op een advetentie eschreven maor daor
was nooit wat uut-ekommen. 'n Enen had tevölle kinder, 'n ander was
een stieven hork of't was t'r ene die gin auto kon riejen.

Toon had toen edach dat zien neave uut Halle, Derk van 't Koeslag,
den ok al een paar jaor weduwman was, wel 's wat veur Greet kon
wean. "Bespaor ow de moeite maor", had Willem Hofstee toen ezeg,"
dat wod niks, met die Greet volt neet te leaven. Eur eerste man hef jao
ok gin leaven biej eur ehad".

Maor Toon zaog t'r wel wat in en had die twee met mekare in contact
ebrach. En 't lek nog goed te gaon ok. Derk was van 't begin af gere
geld biej Greet in huus en ze gingen samen vuile uut. "Dat holt e nog
gin twee maond vol", had Willem Hofstee ezeg, "wedden um een krat-
jen bier?".Dat had Toon an-enommen en vespöld.

Want met vief wekke was Derk van 't Koeslag met een heiligen kop
weer vetrokken umme nooit weer te kommen.

Now, met de vekiezingen had Toon tegen Willem ezeg dat 't CDA
meer dan 32 zetels zol kriegen Willem Hofstee had um uutelachen
en weer hadn ze d'r een kratjen bier op inezet. Die deur Toon now
glansriek is ewonnen. Dankzij 't veurbeeldige stemgedrag van veural
de luu biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Ledenmiddag
PCOB over Turkije
De PCOB afdeling Vorden houdt
op donderdag 23 mei a.s. 's mid-
dags in het Stampertje een le-
denmiddag, de laatste voor de
vakantieperiode.

Dan zal het echtpaar Dorhout
Mees uit Vorden ons meenemen
naar Turkije. Zij zullen aan de
hand van dia's ons vertellen over
het dagelijks leven in Turkije. Het
echtpaar Dorhout Mees hebben er

8 jaar gewoond. Naast het werk
van de heer Dorhout Mees aan de
Universiteit van Izmir in de in-
wendige geneeskunde hadden zij
ruimschoots de gelegenheid het
gehele land door te reizen.

Zij zullen als leden van onze af-
deling over hun reiservaringen
vertellen. Het belooft een interes-
sante middag te worden. Iedereen
is van harte welkom.

RV. Vorden
Het is D. Gotink gelukt om de eer-
ste Midfondvlucht op zijn naam te
schrijven. De vlucht ging vanaf
Sint Quentin over een afstand van
circa 330 kilometer. De uitslag
was: D. Gotink 1; H. Eykelkamp 2,
3,16,17,18; C. Bruinsma 4,13, 20;
J. Meyer 5, 7,19; H. Stokkink 6, 10;
T. Wesselink 8; M. Tiemessen 9; A
en A Winkels 11,12,14; Jitske Win-
kels 15.

De Snoekbaars
Een viswedstrijd tussen de henge
laarsverenigingen uit Vorden en
Hengelo is met een totale lengte
van 658 cm, gewonnen door Hen-
gelo. De Snoekbaars bracht het tot
611 cm. Voor de jeugd van de Vor-
dense visclub werden twee wed-
strijden georganiseerd. Aan de eer-
ste wedstrijd in de Berkel te Borcu-
lo deden 13 personen mee. Zij vin-
gen 110 vissen met een totale leng-
te van 12 metert en 67 cm! De uit-
slag was: l Luuk Heuvelink 19
stuks- 225 cm; 2 Stef Gotink 15
stuks-170 cm; 3 Frank Waenink 9
stuks-154 cm.
Bij de tweede wedsterijd, eveneens
in de Berkel bij Borculo, waren 19
jongelui van de partij. Zij vingen
50 vissen met een totale lengte van
6 meter en 45 cm. Hier was de uit-
slag: l Roy Eulink; 2 Michiel ter
Beest; 3 Mare Huetink

Kijk voor

meer

nieuws

op:

www.

contact.nl

GENDA V O R D E N
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

MEI
22 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.

23 PCOB Lezing over Turkije.
23 HVG dorp Vorden, eigen avond.
23 HVG Linde, reisje.
25 Openstelling de Wiersse.
25 Boekenbeurs en pleinmarkt in

de Voorde en op het kerkplein.
26 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
27 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

Nu, fietstocht vanaf Marktplein.
27 Bridgeclub Vorden.
28 Passage reisje.
29 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
29 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.
30 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

Nu, fietstocht Drempt.
30 Bejaardenkring Dorpscentrum.

Erwin Plekkenpol
wint Super Klasse
"De Graafschaprijders99

Erwin Plekkenpol uit Hengelo
is er zaterdagmiddag op het
"Delden- circuit" in geslaagd
om de Super Klasse (motor-
cross) op zijn naam te schrijven.
Hij won op overtuigende wijze
beide manches. De strijd om de
tweede en derde plaats kende
een spannend verloop, met mi-
nieum verschil in het voordeel
van Marcel Bulten beslecht.

W Dijkman uit Vorden sleepte in
de klasse 125 CC de zege in de
wacht, terwijl bij de recreanten W.
Schoemaker uit Warnsveld de eer-
ste plaats opeiste. Bij de jeugd was
N. Langwerden uit Barchem de
sterkste

Tijdens deze wedstrijden die wer-
den georganiseerd door de VAMC
"De Graafschaprijders" namen in
totaal 34 coureurs deel. Na afloop
maakte voorzitter Gerben Vrug-
gink, compleet met een boeket

bloemen voor de winnaars, de uit-
slagen bekend.

Deze waren: Super Klasse: l E.
Plekkenpol, Hengelo 60 punten; 2
M. Bulten, Vorden 50; 3 G. Vrug-
gink, Vorden 50; 4 R. Boesveld, Key-
enborg 48; 5 W. Hoenink, Vorden
44 punten.
Klasse 125 CC: l W. Dijkman, Vor-
den 60 punten; 2 WJ. Peters, Vor-
den 54; 3 J. Koenders, Eerbeek, 46;
4 R. Huetink, Vorden 38; 5 L Wens-
ink, Vorden 38 punten.

Klasse Jeugd: l N. Langwerden,
Barchem 60 punten; 2 T. Berends,
Vorden 50; 3 B. Bosman, Vorden
50; 4 F. Smit, Vorden 50; 5 B. Klein
Haneveld, Warnsveld 42 punten.
Klasse Recreanten: l W. Schoema-
ker, Warnsveld 57 punten; 2 R.v.d.
Tweel, Huizen 57; 3 M. Voskamp,
Hengelo 50; 4 J. Groot Enzerink,
Vorden 44; 5 R. Mombarg, Vorden
41 punten.



NORMAALMARKT
tijdens LENTEFEESI op ZATERDAG 2S MEI VAN

11.00 uur tot 17.00 uur.
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SPECIALE RECIOVEHKOOP
Voor mensen uit de regio :ijr. de kaarter,

alleen deze middag 2 euro goedkoper.
t ' - • • . - satcrdas<T,;dda= TUSS::: 12 E:: l r.aar HADIC IDEAAL en

Afdeling kleding

Afritsbare broeken
vanaf € 17,95
Fleece truien
vanaf € 17,95
Spijkerbroeken

Brams Paris
ook in zwart en beige
vanaf € 23,95

nu 2 stuks
vanaf € 40,-

geldig t/m 1 juni a.s.

Nog veel meer voordeel bij

GOOSSCNS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandag 's morgens gesloten

Kijk
voor
meer

neuws

Varsselseweg Hengelo (Gld.)
richting Veldhoek
Tel. (0575) 46 28 92 • mob. 06 53362300

Perkplanten
De maand mei iedere dag geopend van 9-17 uur.
Tevens het adres voor al uw tuinplanten.

Ook voor
Ruurlo en Vorden

geldt:

stud io Contact

Barchemseweg 7
7261 DA Ruurlo

Tel.: (0573) 45 12 86
Fax: (0573) 47 14 02

Ontwerpen,
drukwerk en

Weekblad Contact

LENTEFEEST J

24 en z a t e r d a s mei.

J^rijdag 24 m ei:
f ALPHA cov

•*
V V V ^ *t •> W: <* ^ V St 4*
• «• «V «» %• •• »»

zaterdag 25 mei:1100 uur:
Start kaartverkoop IleKEN I-NIffiDriM

SPECIALE REGIGVEflmPJI
ALLEEN DEZE MIDDAG KAARTENh|cuni£
GOEDKOPER VOOR MENSEN UIT DE RECÏÓ

20.00 uur: LENTEFESTIVAfe.
FUNQ2, NOT BEETHOVEN, IÏ|Z]g

GEZOCHT
800.000 fietsen

De beste slotconclusie
www.fietsersbond.nl/fietssloten



Arjan Mombarg eindigt op een verdienstelijke
dertiende plaats

"Ik had het vanavond net niet Ik kon het gaatje van het peloton met de elf koplopers die al vrij snel in de wedstrijd
ontstond net niet meer dicht rijden. En natuurlijk speelde het ploegen belang in de loop van de wedstrijd ook een
belangrijke rol. Voor het publiek mag ik dan hard nebben gereden. Toen in de loop van de wedstrijd bleek dat ik
samen met Erik Hulzebosch de koplopers niet meer kon achterhalen telde uiteindelijk het ploegenbelang van Nefit
boven het persoonlijk belang. Want zo eenvoudig ligt dat op dit niveau. Met ploeggenoot en Nederlands Kampioen
Arjan Smit en de Fransman Cedric Michaud in de kopgroep had ik toen meer een afstoppende dan een aanvallen-
de rol in het peloton. Daar kom ik eerlijk voor uit". Ondanks zijn dertiende plaats was Arjan Mombarg uit Vorden
tevreden over de skeelerkoers die zaterdagavond op het industrieterrein Het Werkveld op het scherpst van de snede
werd verreden. Het publiek heeft met deze eerste skeelermarathon in de Achterhoek op een prachtige wijze kennis
kunnen maken met deze tak van sport. Amper twee minuten na de wedstrijd stond Arjan Mombarg ondanks zijn
krachtinspanning het thuispubliek en de pers alweer te woord. De veehouder was vooraf in Vorden gebombardeerd
tot één van de favorieten voor de dagzege na zijn succesvolle prestatie in de Internationale Univé Topcompetitie die
een week eerder in Friesland werd verreden Ondanks zijn dertiende plaats in de eindklassering mag Vorden trots
zijn op zijn topsporter. Mombarg klampte na zijn eerste optreden in Vorden zich vast aan het feit dat het ook drie
jaar duurde voordat Erik Hulzebosch in Gramsbergen zijn eerste thuiswedstrijd won.

"Het was schitterend om voor zoveel publiek en bekenden te rijden. Het gaf best wat extra druk. En ondanks dat ik
al enkele jaren in het schaats- en skeelerwereldje mee loop was ik voor aanvang van de wedstrijd best een beetje
zenuwachtig. Maar die was na de eerste ronde toen ik als koploper doorkwam verdwenen," aldus de sympathieke
Vordenaar. Al direct in de wedstrijd werd er aanvallend gekoerst. Nederlands kampioen Arjan Smit nam na ruim
twintig minuten van de vijfenveertig minuten durende Koers in zijn ontsnapping tien rijders mee. De kopgroep
reed in enkele ronden bijna veertig seconden weg van het peloton. Het was LUC Bartholorneessen uit België die ojp
het laatste rechte gedeelte voor de finish de beslissende demarrage plaatste en met nip verschil de sprint van de
kopgroep won in de tweede wedstrijd om de Univé World on Wheels competitie. Arjan Mombarg sprintte in de het
peloton onder luid applaus van het massaal én enthousiaste toegestroomde publiek net iets te laat af en moest Ing-
mar Berga voor laten gaan op de finishlijn. Voorafgaande aan de AM^dstrijd streden de B-rijders om de hoogste eer.
Voor Sven Groot uit Zutphen, uitkomend voor dé Vordense Skeelerploeg Ecotrans-Free Wheel, was er een zeer ver-
dienstelijke zesde plaats weggelegd. Aernoud Snoek uit Loozen maaKte met een derde plaats in de frklasse het suc-
ces voor Ecotrans-Free Wheel helemaal compleet. Pree Wheel Sport en Recreatie die als hoofdsponsor fungeerde
voor de marathon uit de Univé World on Wheels competitie kon samen met het Skeelercomité Vorden terug zien
op een uitermate geslaagd evenement die aan alle vooraf gestelde verwachtingen voldeed. Was de pubüeke belang-
stelling bij de eerste koersen nog niet erg groot. Toen de B-rijders en tenslotte de A-rijders aan de start verschenen
hadden zich enkele duizenden toeschouwers rondom het in perfect geprepareerde parcours verzameld. Voorzitter
Marden Pater van het Vordense Skeelercomité was na afloop van de marathon dan ook een zeer tevreden man.
"Hiervoor we het allemaal gedaan. Het publiek is in grote getale opgekomen en reageerden zeer enthousiast Daar-
voor hebben we complimenten gekregen van zowel de rijders als van de Nederlandse Skeelerbond die samen met
het Skeelercomité Vorden voor de organisatie tekende En met de medewerking van talloze plaatselijke en regio-
nale sponsors en niet te vergeten de vele vrijwilligers hebben we een prachtig initiatief neer kunnen neerzetten die
zeker een vervolg krijgt Ui de komende jaren kan Vorden namelijk blijven genieten van deze vorm van wedstrijds-
port. Want we hebben met de Nederlandse Skeelerbond een drie jarig contract afgesloten", zo melde tenslotte een
tevreden Pater.

Uitslagen Skeelermarathon Vorden:
Univé World on Wheels: A- klasse: 1. LUC Bartholorneessen uit België; 2. Roei van Hest, Apeldoorn; 3. Davy Willems,
Kotenberg (België); 5. Arjan Smit, Nijeveen; 6. Cedric Michaud, Frankrijk 13. Arjan Mombarg, Vorden; 33. Ids Post-
ma, Dearsum. R-kiasse: 1. Geert Plender, Kamperveen; 2. Hermen van der Wal, Urk; 3. John Tukker, Elburg; 6. Sven
Groot, Zutphen.. C-klasse: 1. Peter ter Stege, Ede; 2. Egbert Schra, Rouveen; 3. Gert Jan Veltkamp, Rijssen; S.John Teus-
ink, Zutphen. Veteranen: 1. Het Lagerwey, Otterlo; 2. Rene van der Meulen, Kampen; 3. Albert Slomp, Ruinen. Vrou-
wen: 1. Elma de Vries, Haule; 2. Wencke Depooter, Oudenburg; 3. Jannitta Spigt, Wevershoof.
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