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Stichting Ham-Party vraagt faillissement aan:

Doek valt voor Beach Party
Grillpoelier Van Hunen 6 jaar
op Dreiumme in Warnsveld

Diverse grote namen kwamen de afgelopen jaren naar Vorden zoals Kane (zie foto), Anouk, T-Spoon, Skik,
Julya Lo'ko en natuurlijk Caz!

Er zal dit jaar geen Beach Party
meer worden gehouden aan de
Ruurloseweg in Vorden. De or-
ganisatie Stichting Ham-Party
gaat het faillissement aanvra-
gen. "Dit is echt doodzonde
voor Vorden", zegt organisator
André Schröer.

De Beach Party kampte de afgelo-
pen jaren met een teruglopend
aantal bezoekers. Met name het
aantal mensen uit Vorden en di-
recte omgeving liep hard terug.
Organisator André Schröer daar-
over: "Ik heb de laatste jaren ge-
probeerd een goed festival neer te
zetten met kwalitatief goede
bands. Helaas was daar maar heel
weinig draagvlak voor. Ook de me-
dewerking van de gemeente op fi-
nancieel terrein viel me erg tegen.
En van de Vordense middenstand
had ik ook iets meer verwacht.
Misschien is Vorden wel te klein
voor een groot muziekfestival.
Daar komt nog eens bij dat veel
Vordenaren het liefst gewoon een
feestje willen. Die zitten niet zo te
wachten op een kwaliteitsband."
Verder heeft het de afgelopen paar
jaar ook niet meegezeten met de
weersomstandigheden. "Vorig jaar
was het tijdens het opbouwen van
het festival de hele week slecht
weer. Ook tijdens het festival
kwam het met bakken uit de he-
mel. Op het dancefeest op zondag
was het zelfs één lange regenbui",
blikt André Schröer terug.

SAMENWERKING
De Beach Party ging vorig jaar me
de door een financieel verslechter-
de positie een samenwerkingsver-
band aan met de Holland AV
Group, een bedrijf dat zich hele-
maal wilde specialiseren in het or-
ganiseren van evenementen.

"Op zich waren we daar wel blij
mee. Ze garandeerden ons voor 3
jaar alle eventuele verliezen te dra-
gen. Maar ze eisten wel dat wij het
festival zouden vervroegen omdat
zij in het geplande weekend meer-
dere evenementen hadden.

Ik was daar niet gelukkig mee om-
dat we daardoor met de Beach Par-
ty middenin de bouwvak kwamen
te zitten. Heel veel mensen zijn
dan op vakantie en het is dan ook
erg moeilijk om aan vrijwilligers
te komen. We hebben ze daar her-
haaldelijk voor gewaarschuwd,
maar helaas zonder resultaat", al-
dus André Schröer.

Het organisatiebureau beloofde
dus dat zij borg zou staan als het
aantal bezoekers tegen zou vallen.
Zover is het echter nooit gekomen.
Mede door de MKZ heeft de Hol-
land AV Group zoveel verlies gele
den dat het faillissement aange-
vraagd moest worden.

"Hierdoor zitten wij dus ook met
een enorm probleem. Onze vorde
ringen op hen bedragen ruim €

25.000.00 maar wij ontvangen dus
niets. En hierdoor kunnen wij on-
ze schuldeisers weer niet betalen",
zegt AndrÈ Schröer. De stichting
Ham-Party moet hierdoor ook het
faillissement aanvragen.

TOEKOMST
André Schröer vindt het wegvallen
van de Beach Party ook erg verve
lend voor de vele vrijwilligers die
zich er jarenlang voor in hebben
gezet. Maar er is hoop. Schroër
sluit niet uit dat hij volgend jaar
met een nieuw evenement op de
proppen komt. "Maar dan geen
groot muziekfestival meer. Eerder
een feest van en voor Vordenaren.
Maar laten we niet teveel op de fei-
ten vooruit lopen", zegt hij.

Schr'er vindt het jammer dat de
gemeente in al die jaren geen hel-
pende hand heeft uitgestoken.
"Het begint hier een dood gat te
worden. Vroeger was er geregeld
wat te doen in het dorp. Met name
ook door onze stichting, die in de
afgelopen twintig jaar toch zeker
zo'n veertig prachtige feesten
heeft georganiseerd.

En met Koninginnedag bijvoor-
beeld kwamen de mensen echt uit
de hele regio naar Vorden toe.
Maar ook dat wordt de laatste ja-
ren al minder. We gaan weer terug
naar de acht kastelen fietstocht.
Bijna terug naar de middeleeu-
wen", zegt hij.

MM
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni bestaat het grote winkelcentrum
Dreiumme in Warnsveld 15 jaar.
De Issetalermusikanten en de Berkelzangers verzorgen zaterdag-
avond een schitterend gratis optreden.
Op zondagmiddag zijn alle winkels geopend.
De Bargkapel verzorgt dan een spectaculair gratis optreden.
Locatie: Winkelcentrum Dreiumme Warnsveld.
Meer dan 20 winkels overzichtelijk bij elkaar. En volop gratis parkeerplaatsen.

Grillpoelier Van Hunen is een
echte ambacht poelier. Alles
wordt dan ook zelf gemaakt.

Zoals de kiprookworst, gerookte
kipfilet, ham en in de»bbq periode
ook de sjaslicks. Vaak komt de sjas-
lick uit de diepvriezer en wordt de
ui en paprika nat en slap. Bij Van
Hunen wordt ze vers gemaakt en
lopen ze ook zo hard dat er l me-
dewerkster een dagtaak aan heeft
om ze te maken. Tevens verzorgt

men barbecuepartijen van klein
tot groot. Grillpoelier Van Hunen
levert alles in kipproducten of var-
kensvleesproducten. Dit laatste
moet even van te voren besteld
worden. Ook levert men all-in pak-
ketten met vlees, saus, salade en
stokbrood en bij zeer grote partijen
kan men er eventueel een koelaan-
hangwagen bij huren. Ideaal bij
warm weer om de producten koud
te houden en natuurlijk je bier en
frisdrank.

Exposities bibliotheek
Het ligt in de bedoeling dat er
juni/juli (juiste data volgen nog)
in de bibliotheek olieverfschil-
derijen van de (huis) schilder
Jorissen geëxposeerd worden.

De organisatie daarvan is in han-
den van de Oudheidkundige ver-
eniging Vorden. In augustus/sep-
tember hangen er foto's van de
heer F. Kuyper. In oktober/novem-
ber zijn er beelden en schilderijen
te zien uit de collectie van Gerda
Bosch en later dit jaar aquarellen
van de heer Barbier.

Tot en met afgelopen weekend
hingen er tekeningen en schilde-
rijen van twee Vordense schilders-
groepen in de galene van de bibli-
otheek. De groep van Rien O ver-
velde en die van I lenk van der We
ij hebben werk met het thema
"molens" tentoongesteld. De deel-
nemers waren Hein vaai der Laan!
Antje Huetink, Bennie Bargeman,
Riet Jehee, l lenk van der Weij; Ma-
rietje Koning, Jan Barink, Wil ma
Nijenhuis, Bertha Slotboom, Ben
Kruyt, Bernard van der Houwen en
Ineke Fardijs.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 juni 10.00 uur ds. D.P. Rijpma, Arnhem, m.m.v. De Canto-
rij-

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 juni 10.00 uur ds. A. Hagoort, dienst met jongeren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 juni 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 juni 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 juni 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang.
Zondag 16juni 10.00 uur Woord-/Communiedienst. Heren.

Weekendwacht pastores
16-17 juni Pastoor G. Zweers. Tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
15-16 juni B.WAM. Polman, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon
(0314) 62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@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.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

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; Ina 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 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30 550.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Perspnenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafej 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.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg 40. Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315)683249(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.

• Voor alle vaders: biertje! De-
ze maand bananenbier slechts
€ 1.-. Wereldwinkel Vorden.

• 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: marmer camee
vensterbanken, diverse breed-
tes en diktes. Kunnen op maat
geleverd worden. Tel. (0315) 65
15 22 of 06 50502680.

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

• Er zijn nog enkele kramen
te huur voor de braderie te
Wichmond zaterdag 27 en zon-
dag 28 juli a.s. (0575) 44 12 85.

• Info aloë vera producten.
J. Nijkamp, Warnsveld, tel.
(0575) 52 13 16 of 55 36 32.
www.foreverlivingproducts.nl/j
niikamp

• Farm & Country Fair: vr. 21
en za. 22 juni 11.00-22.00 uur.
Zo. 23 juni 10.00-18.00 uur.
Entreeprijs p.p.: kinderen t/m 3
jaar gratis; van 4 tot 14 jaar
€2.50'; van 14 jaar en ouder
€9.- Fairinfo: (0543) 466294;
zie www.countryfair.nl; festival-
info: (0544) 37 37 01; zie
www.stonevallev.nl

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575) 46 16 70.

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

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 30 81 en 55 16 73.

• Te koop: snorscooter, Puch
Zip Basic, bj. '99, km-stand
832, z.g.a.n., prijs € 900,-. Tel.
(0575) 44 12 16.

• Wauwh! Graancirkels!
Stichting Vriendenkring Klein
Axen organiseert een lezing op
15 juni om 14.00 uur op 't Spie-
ker, Spiekerweg 2, Vorden.
Toegang €8.85. Voor info en
reservering tel. (0575) 55 20
44. Zie persbericht.

• Te koop aangeboden: eer-
stejaars HEAO-boeken (z.g.
a.n.). Rogier Honig, tel. (0575)
5521 01.

• Gevraagd: groot perceel
kuilgras. Tel. 55 67 66. Wil die-
gene die mij toen opbelde voor
grond, gelegen aan de Del-
densebroek, weer even con-
tact opnemen, want ik ben het
adres en tel. n r. kwijt!

• Duopak sesamsaus en ma-
rinade voor de helft van de
prijs! op = op. Wereldwinkel
Vorden.

• Gezocht: goed tehuis voor
onze 2 lieve katers. Info: fam.
Cleijsen, (0575) 55 44 56.

• Te huur: partytent. Ook voor
tafels en stoelen, praattafels,
verlichting. Tel. (0573) 45 26 41,
fax (0573) 45 45 41.

• Te koop: sportvelgen met
banden, 5-spaak merk Axxi-
um, 195/50r15, 6 maanden ge-
bruikt, hebben op een VW Golf
uit 1991 gezeten, €350,-; 1
Sony MD-speler, type mds-je
640, ook voor longplay-opna-
me en voor keyboardaanslui-
ting, € 175,-; 1 draagbare MD-
speler, merk Sharp, type 701,
€110,- Tel. (0575) 55 65 16
(Vorden), mobiel: 06 53150
503.

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

• Tijdelijk te huur voor kortere
periode: woonruimte op
boerderij in buitengebied. Tel.
(0573) 46 12 21.

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

Lekker eten mag

V RW NW K N

Met Harry Potter
door

Engeland?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Voak-n, Zutpftenseweg 2(i
Tcldoon: (0575) 55 82 37

In- en verkoop van
radio, televisie,

wit- en bruingoed.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

Fam. Van Amerongen
Schuttestraat 14 te Vorden

tel. (0575) 55 64 08

Paardenbrok:
Besterly Havens

Horse-Power

Kasper Fauna Food

Dodsen & Horre/

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

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

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

Geldig maandag 10 juni t/m zaterdag 15 juni

Een ware delicatesse
blauwe druiven
500 gram € 169
Veldverse
ijsbergsla
per krop

Versgekookte, nieuwe
rode bietjes
500 gram

Heerlijke Argentijnse

089

Barbecue...?? Echte
groentemansalade
200 gram € 149
Versgesneden
andijvie
400 gram 1.19
Pure verwennerij
diverse fruitsappen
fles 0,75 liter

kilo

De Echte
Groenteman Vorden

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

VRIJDAG 21 JUNI A.S. GEEN KOOPAVOND!

r >

Appel-
speciaalvlaai

0 75 CT50
• klein € W '•
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Kampioentjes
lekker meergranenörood/e

f 00
m
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Ontbijtkoek
j 50

nu € mm
\^ J

Aanbiedingen geldig van 10 juni t/m

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0

15 juni 2002.

1 W ) ^B^

L, tCHTE rta
[BJMÜUyil-D

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

Huisartsenpraktijk
Albers en Tanis

is in verband met vakantie

gesloten
van maandag 17 juni t/m vrijdag 5 juli a.s.

Waarneming voor patiënten van:
A t/m K dr. Dag e vos,

Het Vaarwerk 1, telefoon 55 24 32.

L t/m Z dr. Haas,
Weppel 1, telefoon 55 16 78.

Bij aankoop van

4 HOLLANDSE
NIEUWE

de 5e GRATIS
Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60
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Henry Bultman & Nynke Gotink

Wij wonen al samen in één huis
maar gaan nu toch naar het gemeentehuis.
En wel op 21 juni 2002 te Ruurlo.
Als de klok 11.00 uur zal slaan
zullen wij getrouwd door het leven gaan.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
12.00 uur in de Dorpskerk te Ruurlo door
ds. J. Hazeleger.

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd op onze
receptie van 17.30 tot 19.00 uur in zaal „De
Keizerskroon", Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Ons adres blijft:
Soldatenhuis 52
7261 VJ Ruurlo

René Groot Wassink
f\
&
Martine Krijt

gaan trouwen op zaterdag 22 juni 2002 om
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Zaterdag 22 juni a.s. hopen wij

W. Vreeman
en

R. Vreeman-Susebeek

met onze kinderen en kleinkinderen onj
jarig huwelijksfeest te vieren.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent i
harte welkom op onze receptie van 15.C
17.00 uur in Café-Restaurant „De Herb
Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 XH Vorden, juni 2002
H. v. Bramerenstraat 8

Op 20 juni a.s. hopen wij met onze kinc
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk
te vieren.

Bennie en Dini Olthof
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den" te Vorden.

Graag nodigen wij jullie uit voor onze receptie
van 15.30 tot 17.00 uur bij Café de Bierkaai,
Wichmondseweg 30 te Baak.

Ons adres: Ceremoniemeester:
Het Hoge 1 Frank Nijenhuis
7251 XT Vorden Tel. (0575) 55 52 39
Tel. (0575) 55 43 04

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

. . . . ...... ... .... . » .... . . . . .............

Het doet ons een groot genoegen u mee te
delen dat wij,

Marcel Hendriks & Marije Jansen

op donderdag 27 juni 2002, om 10.00 uur in
het gemeentehuis te Ruurlo in het huwelijk
zullen treden.

U bent van harte welkom op onze receptie
vanaf 15.30 tot 17.00 uur bij Hotel Bakker te
Vorden.

7261 JE Ruurlo, juni 2002
Boekweit 14
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harte welkom op onze receptie van 15.00 tot
16.30 uur in zaal „Den Bremer", Zutphen-
Emmerikseweg 37 te Toldijk.

7234 SZ Wichmond, juni 2002
Vogelzang 16

«*««««.«.«««.«« * * • . * - . » * * * * * * » » » » » * » * » - • » »

Op maandag 17 juni 2002 zijn onze ouders
en grootouders

Joop Holtslag
/t&
Thea Holtslag-Lucassen

50 jaar getrouwd.

Om 13.30 uur willen wij God hiervoor danken
tijdens een Eucharistieviering in de St. Willi-
brorduskerk te vlerakker.

Receptie is van 19.30 tot 21.30 uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Kinderen en kleinkinderen

Dorpsstraat 22a
7234 SP Wichmond
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Kijk voor meernieuws op:
www.contact.nl

Deze zomer mag u
weer gezien worden!

.1?9

€6?°
550

€ J*

400
€ I.

Achterham

3 kogelbiefstukken

3 biefstukken

Lof-Slof WOgram

500 gram

Krabsalade

€

€ 1°

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

GRAFMONUMENTEN

MARINLS J. HESSELINK B.V.
Sinds ll)OS

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens u\v vertrouwde iidres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf en showroom: (Jerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De M;II>' i . < > . Woonboulevard Kijcrkamp)

7202 »P /Aitphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20217581

Met euro's alles duurder, bij ons niet Zie onze knalaanbieding. Nu nog dubbele prijzen.

Grillpoelier Van Hunen
Gekruid gehakt
boeren of normaal f 5,95 kilo

Kalkoen Reepjes _
f 7,95 kilo TÏ, V0

7Q 7O

Gelderse schijven 464
f 3,61 4 voor t mm

Gegrilde spare-ribs _ 78
TL O*f 14,95 kilo

KNALLERS
Kipfilet
voorverpakt f 9,99 kilo 4;

53

Dreiumme 53 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 25 94

Verse worst
fijn f 5,95 kilo

Shoarma reepjes
f 7,95 plus gratis 4 broodjes kilo

Hamburgers
f 3,61 4 voor

Gegrilde kippen
f 10,05 2 voor X,

KNALLERS
Kalkoenschnitzels
gepaneerd f 6,17 4 voor

€ 3.6i

1.64

Verse worst
£ O<

normaal f 8,70 kilo ̂  %Jm

Kipfilet reepjes
f 11,95 kilo

Zwitserse rolletjes 464
met stukjes kaas f 3,61 4 voor

Gegrilde Rollade
f 10,99 per stuk

KNALLERS
Kipschnitzels
gepaneerd f 6,52

61t

€5.42

1.'
499

96
4 voor

Knallers zijn allemaal verse producten dus geen fabrieks. Alles uit eigen uitsnijden].



ORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 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 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

14 JUNI GEMEENTEHUIS GESLOTEN

In verband met het personeelsreisje op vrijdag 14 juni, is het
gemeentehuis gesloten. Maandag 17 juni bent u weer van harte
welkom.

OUWAANVRAAG

EN COMPACT, COMPLEET EN COMFORTABEL CENTRUM

De gemeenteraad heeft in zijn opiniërende vergadering van 28 mei 2002,
op voorstel van burgemeester en wethouders, voorlopig ingestemd met
de uitgangspunten van de nota "een compact, compleet en comfortabel
centrum."

De belangrijkste uitgangspunten van deze nota zijn:
COMPLEET
Door het realiseren van een compact en comfortabel centrum zal het ves-
tigingsklimaat voor de ondernemer verbeteren waardoor het aantrekke-
lijk wordt om binnen het centrum een onderneming te vestigen. Op ter-
mijn zal dit ertoe kunnen leiden dat nagenoeg alle branches in het cen-
trum vertegenwoordigd zijn en blijven.

COMPACT EN LEVENDIG CENTRUM

compact
Beperk het winkelgebied tot de Raadhuisstraat vanaf Het Hoge, de Dorps-
straat, de Zutphenseweg vanaf de Dorpsstraat tot aan de Smidsstraat en
de Burgemeester Galleestraat vanaf het Jebbink/Molenweg.

Levendig
- de fuctie van school draagt niet bij aan een levendig centrum en past

dus niet binnen de visie.
- De bibliotheek past wel binnen de visie van een levendig centrum door

haar gespreide en brede publieksaantrekkende werking gedurende
een belangrijk deel van de winkelopenstellingstijden.

- het organiseren van kleinschalige evenementen die de levendigheid
van het centrum verhogen, moet mogelijk zijn;

- het is een positieve ontwikkeling om horeca-buitenvoorzieningen (ter-
rassen) in het centrum te integreren.

COMFORTABEL
Een integraal stelsel van maatregelen en randvoorwaarden moeten in
onderlinge samenhang tot stand komen, door:
- het doorgaande verkeer afkomstig van de richtingen Zutphen en Ruur-

lo uit het centrum te halen en om te leiden via bestaande aan te pas-
sen infrastructuur;

- ervoor te zorgen dat de automobilist zich te gast voelt in het centrum
van Vorden, waar voetgangers en fietsers veilig zijn;

- het centrum aantrekkelijk te maken voor de winkelende bezoeker en
de verkeersveiligheid te bevorderen voor fietser en voetganger;

- oplossingen te zoeken voor langparkeren, gedifferentieerd voor mede
werkers van bedrijven en toeristen;

- te zorgen zorg voor voldoende parkeergelegenheid voor de consumen-
ten.

openbare voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders volgen, voor de gemeenteraad een defini-
tief voorstel te doen, een openbare voorbereidingsprocedure. Vanaf 13 ju-
ni tot 12 juli 2002 ligt het rapport met het ontwerpraadsvoorstel gedu-
rende de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage
bij de sector Samenleving in de Units. U kunt uw mening over het ont-
werpraadsvoorstel en het rapport, zowel schriftelijk als mondeling, ken-
baar maken aan burgemeester en wethouders.

lETSEN OP ROTONDES: ALTIJD EVEN OPLETTEN!

De opmars van de rotonde lijkt in Nederland niet te stuiten. Voortdurend
verschijnen er nieuwe rotondes - ook wel verkeerspleinen genoemd - bin-
nen ons wegennet. Of het nou in de steden, de dorpen of in het buiten-
gebied is. Het is niet verwonderlijk dat de rotonde zo'n populaire ver-
keersvoorziening is. Uit diverse ongevallenstudies is gebleken dat een ro-
tonde goed is voor de verkeersveiligheid. Bij vervanging van een (gewoon)
kruispunt door een rotonde is een daling van het aantal ongevallen met
meer dan 50% geen uitzondering. Vandaar dat wegbeheerders ook bij de
aanleg van nieuwe wegen vaak meteen al rotondes toepassen.
Niet elke rotonde is hetzelfde. Dat geldt vooral voor de positie van de fiet-
sers. Er zijn rotondes zonder fietspaden. Daar rijden de fietsers op de ro-
tonde zélf en hebben dan, net als de auto's op de rotonde, voorrang op
het verkeer dat (van rechts) de rotonde op wil rijden.
De meeste rotondes die tegenwoordig aangelegd worden, hebben echter
wel fietspaden. Dat komt doordat rotondes steeds vaker op (zeer) drukke
wegen worden toegepast. Langs deze wegen liggen bijna altijd al fietspa-
den. De fietsers rijden dan dus niet op de rotonde zélf, maar op het fiets-
pad om de rotonde heen. Daarbij kan de voorrangsregeling van de fiet-
sers per rotonde verschillen.
In sommige gevallen hebben de fietsers wél voorrang op het verkeer dat
de rotonde op wil rijden, in sommige gevallen niet. Dat kan natuurlijk
wel wat verwarrend zijn. Daarom hebben gemeenten en provincies een
advies gekregen over de voorrang van fietsers. In dit advies wordt duide
lijk onderscheid gemaakt tussen rotondes met fietspaden binnen de be
bouwde kom en rotondes met fietspaden buiten de bebouwde kom. Op
rotondes binnen de bebouwde kom zouden fietsers voorrang moeten
krijgen en buiten de bebouwde kom zouden fietsers voorrang moeten
verlenen. Hoewel veel wegbeheerders bij nieuwe rotondes rekening hou-
den met dit advies, zijn er natuurlijk nog veel situaties die daarvan af-
wijken. Let daarom als fietser bij rotondes altijd goed op de borden en de
haaientanden op de weg. Maar let vooral op het gedrag van de andere
weggebruikers. Bedenk: voorrang neem je niet, voorrang krijg je!

Plaats

Eikenlaan 21

Aanvrager inhoud datum
ontvangst
04-06-2002WH.N. Roelvink vernieuwen en

vergroten dakkapel
Deze bouwaanvraagkunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

J1 VERGUNNNINGEN

Bouwen

plaats Aanvrager inhoud

Mulderskamp 4 H.E. Groenendal vergroten woning

vrijstelling

Ruurloseweg 4 G.J. Lammertink bouwen garage
annex bergruimte

Raadhuisstraat 8 JA. Norde

kappen

plaats

Overweg 13

gebruiken

plaats

openbare weg
ter hoogte van
Biesterveld 90
en 92

Aanvrager

J. Harmsen

Aanvrager

MA. van Mierlo

vergroten woning

inhoud

vellen l hulst

bebouwings-
percentage

herplan t-
plicht

l hulst

inhoud

gebruik tent als feestruimte
op 15 en 16 juni 2002

gebruik tent als feestruimte
op 2 en 3 juli 2002

de Horsterkamp Gemeente
ongenummerd, Vorden
plantsoen
gelegen ten
oosten van de
Horsterkamp 10

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.

' ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 14 juni 2002 tot en met 12 juli 2002 ter inzage
meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer van:

de heer DJ. Vlogman, Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden, voor het ver-
anderen van de inrichting voor het verwerken van rund- varkens- en
pluimveeprodukten, het verkopen van bovengenoemde produkten en
bijartikelen en het bedrijven van slagersactiviteiten, volgens het Besluit
detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het perceel plaat-
selijk bekend als Zutphenseweg 16 te Vorden.

Stichting Kinderopvang Vorden, het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden voor
het veranderen van de inrichting voor het opvangen van kinderen in de
leeftijd van O tot 13 jaar, volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend als het Wiemelink 40 te
Vorden.

V.O.F. 't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden, voor het
veranderen van de inrichting voor het verstrekken van maaltijden en ver-
snaperingen en het verzorgen van feesten, volgens het Besluit horeca-,
sport-, en recreatieintichtingen milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend als Ruurloseweg 114 te Vorden.

de heer G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 45,7251 IA Vorden voor het
veranderen van de inrichting voor de verkoop van tuinbenodigdheden,
volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op
het perceel plaatselijk bekend als Ruurloseweg 47 te Vorden.

Gemeente Vorden, de Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden, voor het oprich-
ten van een inrichting voor opslag van teelaarde, bermengrond en op-
hoogzand, volgens het Besluit opslag- en transportbedrijven milieube
heer, op het perceel plaatselijk bekend als Hamelandweg (ong.) te Vorden.

de heer HJ. Knoef, de Voornekamp 19, 7251 VK Vorden, voor het oprich-
ten van een inrichting voor het bouwen, inbouwen of verbouwen van het
woongedeelte van kampeerauto's, volgens het Besluit bouw- en houtbe
drijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend als Kerkhoflaan
15.



OORLICHTINGSAVOND OVER ALCOHOL EN DRUGS

Dinsdag 25 juni van 20.00 tot 22.00 uur vindt er een voorlichtingsavond
plaats over alcohol- en drugsgebruik in het Dorpscentrum te Vorden, een
initiatief van de politie in samenwerking met de gemeente. De voorlich-
ting is bedoeld voor alle ouders/ verzorgers uit Vorden die meer willen
weten over alcohol en drugs en de gevolgen van het gebruik hiervan op
kinderen.

Ook mensen die beroepshalve of als vrijwilliger met kinderen werken
zijn welkom. Twee sprekers werkzaam bij Tactus zullen de voorlich-
tingsavond verzorgen. Tactus is een instelling voor mensen die door het
gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of door overmatige gokken in de
problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Om mensen de juiste hulp te
bieden heeft Tactus de beschikking over een uitgebreid team van des-
kundige hulpverleners. Twee van deze deskundigen zijn de sprekers van
deze avond, namelijk Mike Huisman en Riet Venneman beiden zijn soci-
otherapeut. Mike Huisman is zelf jaren verslaafd geweesd. Hij zal een be-
toog houden als ervaringsdeskundige. Natuurlijk is er voor u ook ruimte
voor het stellen van vragen.

Dus maakt u zich zorgen over het alcohol- of drugsgebruik van kinderen
of wilt u kinderen op een goede wijze kunnen voorlichten. Kom dan op
de voorlichtingsavond in het Dorpscentrum te Vorden in de grote zaal. U
bent van harte welkom. Toegang: gratis.
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Wethouder Wim Wichers (CDA) voortvarend van start:

*We moeten hard aan het werk'

Wethouder Wim Wichers: "Persoonlijk vind ik het ontzettend jammer
dat i k geen onderwijs doe"

De eerste keer dat hij college-
vergadering had, was de heer
Wim Wichers best wel zenuw-
achtig. "Ik dacht dat het niet zo
opviel, maar mijn vrouw had
het dondersgoed in de gaten",
lacht de kersverse wethouder.

Eind april werd hij officieel beë-
digd. Inmiddels heeft hij er al weer
ruim een maand opzitten. "Ik heb
het erg druk. Het lijkt wel alsof al-
le verenigingen en weizij nsinstel-
lingen in Vorden gelijk aan het be-
gin een afspraak met me willen
maken. Aan mijn gewone werk
kom ik haast niet eens toe", vertelt
hij. Toch moet er volgens Wim Wi-
chers (55) de komende tijd flink
wat gebeuren. "We hebben nog
maar anderhalf jaar tot aan de
herindeling. We moeten hard aan
het werk." Journalist Peter Besse
link voelde de CDA-wethouder aan
de tand en sprak met hem over de
privatisering van de sporthal, de
toekomst van de bibliotheek, de
huisvestingsproblemen bij De
Klimboom en de portefeuilleverde-
ling van het college.

Het CDA pleitte tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen voor
een ambitieus en actief college. U
geeft naast uw wethouderschap
ook nog les op scholengemeen-
schap 't Beeckland. Dat valt toch
niet met elkaar te combineren!
"Dat hangt er vanaf. Ik geef op dit

moment nog maar vier uur in de
week wiskunde. En meestal is dat
het eerste of het tweede uur. In de
praktijk betekent dat dus dat ik al
vanaf tien uur 's ochtend voor de
gemeente aan de slag kan. Daar
komt nog eens bij dat de meeste
vergaderingen toch niet voor die
tijd beginnen. Het lesgeven aan 't
Beeckland valt dus prima te com-
bineren met het wethouderschap.
Ook voor het volgend schooljaar
heb ik al op school aangegeven dat
ik het liefst zo vroeg mogelijk mijn
lessen wil doen zodat ik me de rest
van de dag met de gemeente kan
bezig houden. Ik zie het probleem
niet zo..."

Hoeveel dagen in de week be-
steedt u aan het wethouderschap?
"Ik probeer het te beperken tot
vier. Maar ik moet toegeven dat
me dat op dit moment niet altijd
lukt. Zeker in het begin is dat ge-
woon erg moeilijk. Je moet na-
tuurlijk ontzettend veel inlezen.
Daarnaast staat mijn agenda ge
woon helemaal vol met afspraken.

Het lijkt wel alsof alle verenigin-
gen en weizijnsinstellingen in Vor-
den gelijk aan het begin een af-
spraak met me willen maken. Aan
mijn gewone werk kom ik haast
niet eens toe. Het komt dan ook re
gelmatig voor dat ik hier ook op
mijn vrije dag nog aan het werk
ben."

Tijdens de verkiezingen heeft het
CDA nogal fel uitgehaald naar het
vorige college. Met name als het
gaat om het verkeer in het dorp en
het beleid op het gebied van recre-
atie en toerisme. Waarom hebben
jullie die portefeuilles niet ge-
claimd? Op die manier kun je daar
toch veel meer invloed op uitoefe-
nen?
"Wij hebben bij de collegeonder-
handelingen heel bewust gekozen
voor sociale zaken en welzijn. Dat
zijn typische CDA-onderwerpen.
Die vinden wij belangrijk. Ook
mevrouw Aartsen had deze onder-
werp*1 n destijds al in haar porte
feuille. Als je daar bewust voor
kiest, kun je dus niet tegelijkertijd
ook zaken als verkeer en recreatie
en toerisme gaan claimen. Daar
komt nog eens bij dat wethouder
Mulderije te kennen gaf dat x.ij
graag het recreatieproject op 't
Groote Veld wil afmaken. Maar dat
betekent dus niet dat het CDA
daar geen invloed op uit kan oefe
nen. In het college praat ik daar
natuurlijk wel over mee. Verder is
het zo dat de taak van het ge
meenteraad met de komst van het
duale bestel flink is veranderd. De
raad moet nu meer het beleid
gaan maken en het college voert
het vervolgens uit. Dat is dus heel
anders dan vroeger. Onze CDA-
fractie zal dan ook zeker de druk
op de ketel houden."

U bent het dus ook niet eens met
de conclusie dat het CDA een vrij
zwakke wethouderspost heeft ge-
kregen?
"Nee, omdat wij sociale zaken en
welzijn gewoon als twee hele be
langrijke onderwerpen zien. Net
zo belangrijk als verkeer en recre
atie en toerisme."

In tegenstelling tot vroeger heeft
Vorden nu drie wethouders. Als ik
naar de portefeuille van de burge-
meester kijk, is daar met de komst
van de derde wethouder maar
heel weinig van overgebleven. Za-
ken als financiën en verkeer zijn
bij de andere twee wethouders on-
dergebracht en daar is weinig voor
in de plaats gekomen. Een zware
portefeuille kun je het niet echt
noemen. En dan druk ik me nog
voorzichtig uit.
"Daar ben ik het niet mee eens. Je
moet niet vergeten dat de burge
meester heel veel representatieve
en coördinerende taken heeft
naast zijn verplichtingen als bur-
gemeester. Daar verkijken heel
veel mensen zich nog wel eens
op..."

Wilt u daarmee /.eggen dat het
burgemeesterschap in Vorden
slechts een representatieve func-
tie is?
"Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen
dat hij veel representatieve en
coördinerende taken heeft."

Oké, dan nog even de kwestie on-
derwijs. In eerste instantie zou u
zich onder andere gaan bezig
houden met onderwijs. Tijdens de
collegeonderhandelingen stak de
Partij van de Arbeid daar een stok-
je voor omdat zij vrezen voor mo-
gelijke belangenverstrengeling
omdat u ook nog lesgeeft aan 't
Beeckland. Onderwijs werd vervol-
gens ingeruild voor milieu. Had u
niet veel liever onderwijs in uw
portefeuille gehad?
"Persoonlijk vind ik het ontzet-
tend jammer dat ik geen onder-
wijs cloe. Ik heb me daar natuur-
lijk jaren mee bezig gehouden.
Het is bekend terrein voor mij.
Niet alleen omdat ik lesgeef aan 't
Beeckland maar ook omdat ik
voorzitter ben geweest van de peu-
terspeelzaal en van het schoolbe
stuur van Het Hoge. Die kennis en
ervaring had ik graag ingezet voor
de gemeente Vorden. Persoonlijk
had ik helemaal geen moeite ge
had met die dubbele functie. Met
mijn directeur op 't Beeckland had
ik daar ook al heel duidelijke af-
spraken over gemaakt. Aan de an-
dere kant wil ik de partij ook niet
in verlegenheid brengen. Belan-
genverstrengeling moet je te allen
tijde zien te voorkomen. Maar het
blijft jammer."

Het CDA pleit voor een actief en
ambitieus college. Wat gaan we
daar de komende anderhalfjaar
van merken?
"We moeten gewoon hard aan het
werken. We hebben nog maar an-
derhalf jaar tot aan de herinde
ling. Zo moet er zo snel mogelijk
een begin gemaakt worden met de
realisering van het recreatiepro-
ject 't Groote Veld. Ook de privati-
sering van de sporthal en de ver-
keersmaatregelen in het dorp heb-
ben een hoge prioriteit. Daarbij
moeten we niet afwachten totdat
het ambtelijke apparaat daartoe
bereid is, maar ook zelf initiatie
ven nemen. Het moet allemaal wel
een stukje sneller dan het de afge
lopen vier jaar is gegaan. Als raads-
lid roep je dat overigens wel wat
makkelijk dan als wethouder. Ik
zie ook wel in dat het niet altijd zo
snel gaat als datje zelf wil. Zo kom
ik op dit moment anderhalve for-
matiekracht tekort op de afdeling
welzijn. De persoon die daar is
weggegaan hield zich onder ande
re bezig met de privatisering van
de sporthal. Je zult begrijpen dat
dit niet de snelheid van de privati-
sering ten goede komt."

De vier partijen hebben met el-
kaar algesproken dat voor het
eind van het jaar bekend moet
zijn wat er met de sporthal gaat
gebeuren. Redden jullie dat?
"Dat moet gewoon. Maar het is
geen gemakkelijk proces. Zo heb-
ben wij NOC-NS1-' gevraagd om een
onderzoek te doen naar de privati-
serings mogelijkheden van de
sporthal. De persoon die zich daar-
mee heeft bezig gehouden, werkt
daar inmiddels niet meer. Iemand
anders heeft vervolgens dat rap-
port afgemaakt, maar dat is een
heel magere nota geworden. Daar
kunnen we niet zoveel mee. Dus
aan alle kanten zit het een beetje
tegen. Maar het mag duidelijk zijn
dat we niet zo door kunnen gaan.
Voor het eind van het jaar moet be-
kend zijn wat er met de sporthal
gaat gebeuren."

En hoe zit het met de toekomst
van de bibliotheek?
"liet is de bedoeling dat er in de
Achterhoek straks drie basisbibli-
otheken komen. De achterliggen-
de gedachte van dit plan van de
provinciale bibliotheek is dat er
straks meer moet worden samen-
gewerkt tussen de verschillende
bibliotheken. Voor de lezers heeft
dat als voordeel dat ze dus uit een
veel breder aanbod kunnen kie
zen. Iemand uit Vorden kan dan
bijvoorbeeld ook een boek lenen
van de bibliotheek in Warnsveld.
Je krijgt dus meer voor hetzelfde."

Met welke andere plaatsen wordt
die basisbibliotheek gevormd?
"Op dit moment voert de biblio-
theek in Vorden gesprekken met
Zutphen, Lochem, Warnsveld en
Gorssel. Het is de bedoeling dat er
in het najaar een besluit wordt ge
nomen. De basisbibliotheek zal
dan in 2004 van start gaan."

Tenslotte nog even de huisves-
tingsproblemen van De Klim-
boom. Het kinderdagverblijf heelt
de vergunning binnen om te ver-
bouwen maar zoekt nog een tijde-
lijke huisvesting om de verbou-
wingsperiode te overbruggen. Di-
recteur Margriet Dane deed vorige
week in weekblad Contact een
dringend beroep op de gemeente
om daarin mee te denken.
"Ik vond dat een beetje flauw. Wet-
houder Boogaard heeft zich daar
het afgelopen jaar heel intensief
mee bezig gehouden. Diverse pan-
den zijn de revue gepasseerd maar
het probleem daarbij was telkens
datje gewoon ontzettend veel geld
kwijt bent om zo'n gebouw tijde
lijk aan te passen. En dat geld
heeft het kinderdagverblijf niet. Ik
vind het een beetje makkelijk om
nu het tijdelijke huisvestingspro-
bleem op het bordje van de ge
meente te leggen. Natuurlijk wil-
len wij meedenken, maar wij zijn
niet verantwoordelijk!"



Fusiepartners volgen tweesporenbeleid:

Herindeling nog onduidelijk ol • tie varia

Hoe gaat het met de herinde-
ling? Wethouder Henk Boog-
aard krijgt deze vraag regelma-
tig gesteld in het dorp. Het pre-
cieze antwoord moet hij echter
schuldig blijven. Op dit mo-
ment is het namelijk nog erg
onduidelijk hoe de herindeling
in de Achterhoek zich gaat ont-
wikkelen. "Voor mij is het ook
koffiedik kijken", aldus de heer
Boogaard.

De gemeente Vorden heeft vorige
maand de andere gemeenten van
de combinatie VHS++ gevraagd
hoe zij op dit moment tegen de
herindeling aankijken. "Er is de af-
gelopen maanden natuurlijk veel
gebeurd", begint wethouder Henk
Boogaard zijn verhaal. "In de eer-
ste plaats is het advies van de pro-
vincie natuurlijk anders uitgepakt
dan wij gehoopt hadden door Zel-
hem in te ruilen voor Doesburg.
Het is nu afwachten wat de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en de
Tweede en Eerste Kamer met dit
advies doen. Verder zijn er dit
voorjaar gemeenteraadsverkiezin-
gen geweest waardoor de verhou-
dingen in de meeste gemeentera-
den anders zijn komen te liggen.
Wij vonden het dan ook noodza-
kelijk om onze fusiepartners te
vragen naar een herbevestiging
van het besluit om samen voor de
V11S++ variant te gaan."

De gemeente Vorden is nog steeds
van mening dat er het beste kan
worden afgekoerst op de VHS++ va-
riant. "Wij blijven dan ook bij ons
oude standpunt en gaan nog
steeds voor VHS++", aldus de heer
Boogaard.

De andere gemeenten zijn daar
veel minder stellig in. Tot nu toe
heeft alleen Zelhem nog niet gere
ageerd op het verzoek van de ge-
meente Vorden. De andere fusie-
partners kiezen voor een tweespo-
renbeleid.

Wethouder Boogaard daarover:
"Zij vinden de variant van de pro-
vincie met Doesburg in plaats van
Zelhem een prima tweede alterna-
tief. Ze durven dat niet in de waag-
schaal te zetten omdat ze bang
zijn dat de minister zich straks
misschien toch nog bedenkt en bij-
voorbeeld de schaar dwars door
hun gemeente zet.

Met name in Hummelo & Keppel
en Steenderen zijn ze daar huive-
ring voor. Zij willen kost wat het
kost voorkomen dat hun gemeen-
te wordt opgesplitst en spreken
zich daardoor niet volmondig uit
voor de VHS++ variant."

NIEUW KABINET
Zodra het standpunt van Zelhem
bekend is, zal het college van bur-

gemeester en wethouders haar
strategie bepalen en deze bespre-
ken met de gemeenteraad. De her-
indeling in de Achterhoek kan ove-
rigens nog alle kanten op doordat
we straks een andere regering krij-
gen.

Zo liet de LPF de laatste maanden
weten helemaal geen voorstander
te zijn van het terugbrengen van
het aantal gemeenten in ons land.
Het standpunt van het CDA is vol-
gens wethouder Boogaard echter
wel bekend. "Vlak nadat de pro-
vincie met haar advies kwam en
verrassend voor Doesburg koos in
plaats van Zelhem, is een afvaardi-
ging van het CDA uit deze regio
naar Den Haag geweest. Zij hebben
daar gepraat met Maria van der
Hoeven, de nummer twee op de
lijst van het CDA. Zij verzekerde
dat de herindeling in de Achter-
hoek gewoon doorgaat als het aan
het CDA ligt. Laten we de komende
maanden maar gewoon even af-
wachten", aldus Boogaard.

Afgelopen weekend werd bekend
dat CDA, WD en LPF tijdens de for-
matiebesprekingen met elkaar
hebben afgesproken dat ze een
herindeling in de toekomst niet
meer willen opleggen tegen de zin
van gemeenten in. Het kan dus
nog alle kanten op met de herin-
deling m de Achterhoek.

Leden van gymnastiekvereniging
'Sparta' presteren in Lochem

Op zaterdag l juni j.l. hield
gymnastiek vereniging Brinio
uit Lochem rayonkampioen-
schappen. Dat de lesuren op
woensdagmiddag bij juf Genie
z'n vruchten afwerpt is te zien
aan het prachtige resultaat wat
prijzen betreft.

Van de 15 deelnemende meisjes
van 'Sparta' kwamen er maar
liefst 11 met een medaille naar
Vorden terug. De vier meisjes die
geen medaille behaalden mogen
toch ook trots zijn op hun presta-
tie, want met 35.8 behaalde Linda
Berenpas een 5e plaats met 33.85
behaalde Lianne ten Have een 17e

plaats, met 34.20 behaalde Paula
Bruinsma een 9e plaats, met 32.75
behaalde Lisa Schoenmaker een 8e
plaats. Dit ziet er toch ook netjes
uit dames?

De uitslag van de prijswinnaars
zijn:
Silke Winkels sprong 9.00, brug
9.40, balk + 9.10, mat 8.75, totaal
36.25 Ie plaats. Lisa v/d Veen '8.00
'8.90 '+ 9.90 ' 8.70 ' 35.50, 3e plaats.
Lieke Spekschoor' 7.35' 10.00' 9.60
' 8.70 ' 34.90, 3e plaats. Femke ten
Have ' 7.05 ' 9.40 ' + 9.90 ' 8.30 '
34.65, 4e plaats. Abigail v/d Veen '
7.15 ' + 9.90 ' 9.50 ' 8.10 ' 34.65, 5e
plaats. Marissa Steeman ' 9.40 '

8.40 ' 8.55 ' 7.50 ' 33.85, Ie plaats.
Kim Olthof' 8,80 ' 8.40 ' + 9.70 '
9.10 ' 36.00. 2e plaats. Marielle
Mulder ' 8.70 ' 8.40 ' + 9.70 ' 9.65
36.45, Ie plaats. Renske Barink ' +
8.70 ' 8.10 ' 9.10 ' 9.70 ' 35.60, 2e
plaats. Nienke Abbink ' 9.00 ' 8.25
' 9.40 ' 9.45 ' 36.10, 3e plaats. Sand-
ra KI. Haneveld ' 8.80 ' 8.60 ' 9.40 '
9.30 ' 36.10, 3e plaats.

De meisjes waren onderverdeeld
in verschillende categorieën van-
daar dat het soms wat totaal pun-
ten betreft het niet helemaal lijkt
te kloppen, maar alles klopt. De
ene wordt zwaarder gejureerd dan
de ander.

Vrijdag 31 mei
Er is een brandje gesticht in een
fietstas. De fiets stond gestald in
de fietsenstalling van het station
te Vorden. Toen de eigenaresse
haar fiets wilde meenemen zag ze
haar fietstas aan de binnenzijde is
verbrand.

Er is ingebroken in een personen-
auto, die stond geparkeerd aan de
Horsterkamp. De dader is vermoe-
delijk in de auto gekomen door
gebruik te maken van een valse
sleutel. De auto is geheel door-
zocht. In de auto lag een dakset.
Deze dakset is later buiten de auto
teruggevonden. Uit de auto wordt
verder niets vermist.

Ook is er ingebroken in een auto
die geparkeerd stond aan de Her-
tog Karel van Gelreweg. Ook aan
deze auto was geen braakschade
zichtbaar. Uit de auto zijn een ra-
dio cd-speler, 3 cd's, zonnebril en
een pakje sigaretten weggenomen.

Op de kruising Vordensebosweg,
Horsterkamp heeft zich een aan-
rijding voorgedaan tussen twee
personenauto's en een landbouw-
voertuig. De bestuurder van de
eerste personenauto verleende
geen voorrang aan de landbouw-
trekker. Hierdoor werd de auto
door de trekker in de rechterflank
geraakt, die vanaf de tegenoverge-
stelde richting over de Horster-
kamp naderde. Beide auto's raak-
ten dusdanig beschadigd dat ze
moesten worden afgespeelt.

Er is een auto beschadigd geraakt,
nadat deze over een op de weg lig-
gend verkeersbord was gereden.
De onderzijde en de achterzijde
van de auto raakten hierdoor be-
schadigd.

Zaterdag l juni
Tijdens de nachtdienst zijn 10 be-
stuurders gecontroleerd op het ge-
bruik van alcohol. Drie van hen
verklaarden wel wat te hebben ge-
dronken. Allen bleven onder de
wettelijke toegestane norm.

Maandag 3 juni
Er is ingebroken in een auto die ge-
parkeerd stond voor de woning
aan de Graaf Limburg van Stirum-
straat. Aan de auto is geen braak-
schade zichtbaar. Uit de auto is

een radio cd-speler weggenomen.
De auto is geheel doorzocht, een
portier en de kofferbak stonden
een stukje open.

Dinsdag 4 juni
Op de Zutphen-Emmerikseweg
heeft zich een kop-staart aanrij-
ding voorgedaan. Op deze weg
reed een landbouwtrekker met
hierachter een rij auto's. Een nade-
rende automobilist had deze rij
niet gezien en reed er aan de ach-
terzijde op in. De bestuurder van
de auto die van achteren is aange-
reden, klaagde over pijn in de
nek/schouders en heup.

Er heeft zich een aanrijding voor-
gedaan tussen een personenauto
en een schaap. De bestuurder van
de auto reed over de Lindeseweg.
Plotseling stak er een schaap de
weg over. Ze kon het beest niet ont-
wijken en reed deze aan. Het
schaap raakte gewond en de auto
raakte beschadigd.

Er heeft zich een aanrijding voor-
gedaan op de parkeerplaats van de
Aldi. De bestuurder van een perso-
nenauto reed een stukje achteruit,
waarbij ze een andere, stilstaande
auto heeft geraakt. Van de stil-
staande auto werd het knipper-
licht vernield. De schade zal on-
derling worden geregeld.

Er is ingebroken in een personen-
auto die geparkeerd heeft gestaan
op de Pieter van Vollenhovenlaan.
Men is in de auto gekomen door
het forceren van het portierslot.
Uit de auto is de radio cd-speler
weggenomen.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 30 mei

Gevonden:
- fietssleutel met leren flapje

Verloren:
- 2 fietssleuteltjes aan een ring;
- zwarte portefeuille met daarin

een rijbewijs en autopapieren.

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

Stephan Braakhekke wint
Superklasse 'De Graafschaprijders'
Op het in perfecte staat ge-
brachte crosscircuit 'Delden'
slaagde Stephan Braakhekke er
in om de Superklasse op zijn
naam te schrijven.

Tijdens deze op zaterdagmiddag
gehouden race, waren alle klassen
qua deelnemersveld goed vertegen-
woordigd. Opvallend het aantal
jeugdleden (13) dat al meerijdt in
de klassen 65/85 CC en de 125 CC.

De uitslagen waren als volgt: 65/85
CC: l Bart Bosman 60 punten; 2
Torn Berends 54; 3 Bas Klein Hane-
veld 50 punten.

Klasse 125 CC: l Wouter Dijkman
57 punten; 2 Koen Berenpas 52; 3
Christiaan Lichtenberg 48; 4 Wil-
lem Jan Peters 46; 5 Jasper Groot
Roessink 43 punten.

Klasse Recreanten: l Wim Schoe-
maker 60 punten; 2 Herbert Rou-
wenhorst 54; 3 Robert v.d. Tweel
50; 3 Kees Kooien 46; 5 Gert Mi-
chelbrink 40 punten.

Superklasse: l Stephan Braakhek-
ke 57 punten; 2 Gerben Vruggink
55; 3 Marcel Bulten 52; 4 Wienand
Hoenink 44; 5 Rudy Boesveld 44
punten.

Tennis Vereniging
Vorden
Uitslagen competitie
Zondag:
Dames hoofdklasse
Vorden l-Reek 1:4-2
Heren 7e klasse
Vorden l - LT.C. Deventer: 4-2
Gemengd 35+ 3e klasse
Welgelegen l - Vorden l: 0-5
Heren 35+ Ie klasse
Ativu l -Vorden 1:3-3

Gemengd junioren 2e klasse
Vorden l - Woolderes 1: 8-0
Jongens 2e klasse
De Mossendam 2 -Vorden 1:1-5
Jongens 2e klasse
Vorden 2 - Lochem l: 0-6

Zomeravond
Gemengd 7+
Socii l-Vorden 1:3-5
Gemengd 8/9
Vorden l - Braam veld 2: 7-1
Heren 8/9
Vorden l - De Koem l: 44



www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1000 Mhz, 128 Mb Jntern geheugen,:;20;::Gb harddisk
AMD Duron 1200 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 40Gb harddisk
AMD Athlon XP 1800+, 256 Mb SDRAM, 40 Gb Harddisk,
AMD Athlon XP 1800+, 256 K VI, 32MB TNT2 AGP VGA.
60 Gb harddisk

SpelletjesPC
AMD Duron 1200MÉZ, 12aMB;SDeAM, 32 MbTNT |AGR
40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 2000*. 256 MB SDRAM, Geforce2 MX!;64 Mb
MX400 AGP VGA,:IV-Out; 60 Gb Harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-
€ 799,-
€ 899,-

€ 989,-

V.a. €849,-

€849,-

€ 1099,-

PC-266 MHz., U DM A 66^100 ATX Moederbord,: 64 MB (behalve bij de SpelletjesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AOpen CDROM, 5GK6 Modem,: 10/100 Mbps NetVyerkkaart,
1,44MB Diskdrive,iiMidi-Towef;ATX 3ÖOW, Trust Power Keyboard,. Logitech Scrollwheel
Muis.

Actie:
Nu ook notebooks.

Klik óp vwvw.Gonnpusystem:.nl voor de Aanbiedingen.

Opties:
17 inch monitor € 189,- • 19 inch monitor € 269,- • BTC 16 x 10 x 40 CD-ReWriter
€ 89,- • 4 x 4 x 32 CD-Rewriter € 45,- • 16/48 DVD-speler € 79,- • TFT monitor

€ 479,- • Epson C60 Printer € 129,- • Logitech Cordless Desktop € 75,-
• USB Scanner v.a. € 25,- • 600W boxen € 35,-

• Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

•Ü^AN
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Clarks

79.95
59,95

42.95

E5EH
SCHOENMQDEj

Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
19̂  * Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

Tel. : 0575-441123
Mob.: 06-53212132

In BAAK kunt u terecht voor allerlei
bestratingsmaterialen
voor uw tuin en erf, o.a.:

oude gebakken stenen
in verschillende formaten
alle soorten getrommelde stenen
betonklinkers in alle soorten en
maten
tegels in veel kleurige soorten en
maten
siergrind in zakjes en big bags
sierelementen voor water,
stapelbakken enz.
tuinhuisjes en tuinpriëlen

Maandags gesloten
Dinsdags t/m vrijdags geopend van
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
Zaterdags geopend van 8.00 -16.00 uur.

VLAAI VAN OE WEEK:

verse vruchtenvlaai € 5,00

Hazelnoot Eierkoeken € 1,90
pak 6 stuks

Suikerbrood € 1,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Aardbeienstam € 4,00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Kijk voor meer nieuws op:
www.contact.nl

Aanbieding
Speciaal
voor Vaderdag

Stropdas-
vlaai
van € 8.70

voor € 7.50
fredBosvelf

Specialiteit:

zwanenhalzen

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

• 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 & #i

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 ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor



Voetballer Dennis Wentink vertrekt naar Longa Lichtenvoorde

'Ik wil kijken waar mijn plafond ligt'!
Schrijfactie
Amnesty International

Wat heeft de sport in Vorden
toch met "Longa" uit Lichten-
voorde. Maakte in de tachtiger
jaren, Dash volleybalster Betti-
ne Vlogman (toen nog onder
haar meisjesnaam Bettine Rou-
wenhorst) de overstap naar Lon-
ga om daar furore te maken,
thans is het de 26 jarige voet-
baller Dennis Wentiiik, de "dra-
gende" speler van Vorden I die
naar de voetbalclub "Longa"
vertrekt!

Voor de plaatselijke voetbalclub
toch wel een verrassing van jewel-
ste, want Dennis is in hart en nie-
ren een "Vorden-man". Kreten als
"ik kon wel janken toen ik het
hoorde" (woorden opgetekend uit
de mond van sportmassage-thera-
peut Jeanette Bijen en al zeven sei-
zoenen aan Vorden I verbonden)
en "wat een verlies voor Vorden"
gingen als een lopend vuurtje
door het dorp.

Dennis: "Ik zal altijd een Vorden-
man blijven. Al vertrek ik naar
Longa, ik blijf in Vorden wonen. Ik
heb hier mijn familie en vrienden
en het staat zo vast als een huis dat
ik te zijner tijd weer bij "Vorden"
terug kom". Maar waarom dan
toch in hemelsnaam naar Lichten-
voorde, blijf toch lekker hier voet-
ballen! Dennis: "Ik ben vereerd dat
Longa mij heeft gevraagd (Longa
speelt aanstaande seizoen 2e klas
KNVB, red.). Bovendien ben ik be-
nieuwd hoe ver mijn plafond als
voetballer reikt", zo zegt hij.

De laatste week van mei heeft de
overschrijving van Dennis Wen-
tink pas gestalte gekregen. Dennis:
"Ik werk in Lichtenvoorde in een
drukkerij. Een collega van mij is
leider bij Longa. Die zei op gegeven
moment tegen mij, is dat niks
voor jou, voetballen bij Longa. Hij
vroeg of hij mijn telefoonnummer
aan het bestuur door mocht ge-
ven. Ik had geen bezwaar. Een paar
dagen later belde mij een be-
stuurslid van Longa op. Vervolgens
een gesprek in Lichtenvoorde. Na-
dien nog een gesprek met de trai-
ner Raymond Massop (het afgelo-
pen seizoen trainde Massop het
team van Ulftse Boys) die mij ver-
telde hoe hij wilde gaan spelen
met daarbij voor mij een rol cen-
traal op het middenveld, direct
achter de spitsen.

Ik heb toen de beslissing genomen
om naar Longa te gaan. Het stre-

ven van Longa is in elk geval hand-
having in de tweede klas KNVB",
zo kijkt Dennis op wel een zeer
hectisch weekje terug. Vanzelf-
sprekend werd de overgang naar
de Keistad uitvoerig met vriendin
Kitty en zijn vader en moeder be-
sproken. "Pa zei tegen mij doen
jongen, waar je ook gaat spelen,
we komen gewoon naar je kijken.
Ik geloof wel dat pa een beetje
trots op mij is", zo zegt Dennis la-
chend.

En vinden de spelers van "Vorden"
niet dat je ze in de steek laat", zo
informeerden we. "Nee hoor, ze
hebben me allemaal gefeliciteerd.
Ze vonden het hartstikke leuk voor
mij. Trouwens ik laat ze niet in de
steek, zo zie ik dat tenminste niet.
Ik blijf "Vorden" volgen en heb ik
een keertje vrij, dan ga ik beslist
kijken", zo zegt Dennis vastbera-
den.

De voetbaljaargang 2001-2002 zal
Dennis Wentink niet snel verge-
ten. Een seizoen van uitersten.
Eerst was daar eind vorig seizoen
de promotie naar de derde klas
KNVB (Vorden had nog nooit zo
hoog gespeeld, red). De langdurige
liesblessure, waardoor Dennis de
eerste helft van de competitie mis-
te.

Na de winterstop de terugkeer in
de hoofdmacht van "Vorden". Ver-
volgens in elf wedstrijden negen
keer scoren. Voor een middenvel-
der een wel zeer hoog gemiddelde.
Desondanks toch de degradatie
naar de 4e klas KNVB.

Ter afsluiting van het seizoen het
wonderschone doelpunt in de
laatste competitiewedstrijd tegen
(jawel!) Longa. Dennis: "Ik kreeg de
bal van Ronald de Beus in de loop
mee en stifte hem over Longa-doel-
man Boschker (broer van Twente
doelman Sander Boschker, red)
heen in het doel. De bal zat er wel
lekker in, ja", zo herinnert Dennis
zich. Ondanks al dat fraais toch
die middag de bloemen voor Lon-
ga (de ploeg werd kampioen) en
Vorden (degradatie) huilend weer
naar huis terug.

Voor "Vorden" toch wel wrang,
want men was het er in Vorden-
kringen na afloop van de competi-
tie unaniem over eens dat het met
Dennis ook in de eerste competi-
tiehelft in de gelederen, de ploeg
nooit was gedegradeerd. Dennis:

Toch wel leuk dat ze dat over mij
zeggen". Voor hem zelf nog een
ander aspect bij de terugblik op
het afgelopen seizoen. Dennis:
"Het is voor het eerst in mijn car-
rière dat ik geen gele kaart heb ge
had. Meestal loop ik er in de com-
petitie wel een paar op vanwege
gemekker tegen de scheidsrech-
ter", zo zegt de man die na zijn
blessure maanden lang in zijn een-
tje trainde om weer terug te ko-
men. En hoe!

"Vorden"- trainer Jie Fan Chung is
uiteraard niet blij met het vertrek
van Dennis, hoewel hij er niet al te
dramatisch over wil doen. Zegt hij:
Uiteraard is het een aderlating
voor het team. Dennis is een voet-
baller die gemakkelijk scoort en
die tijdens een wedstrijd net dat
verschil kan maken. Willen we het
vertrek van Dennis opvangen dan
moeten de andere spelers maar
een stapje harder lopen. Feit is dat
we voor Dennis niet zomaar een
vervanger in huis hebben".

Op de vraag of hij had verwacht
dat Dennis Wentink zou vertrek-
ken antwoordde de Vorden trainer
met "ja en nee". Chung:" Toen ik
een jaar geleden aan het seizoen
bij "Vorden" begon (Vorden was
toen juist gepromoveerd) en ik zag
Dennis bezig, was ik verbaasd dat
een speler met zijn capaciteiten
nog steeds bij "Vorden" speelde.
Hij had duidelijk meer in zijn mars.

Als je dan aan de andere kant ziet
dat Dennis ontzettend "Vorden-
minded" is, altijd positief tegen-
over de club en dat al zijn vrien-
den bij "Vorden" spelen, dan toch
wel verbaasd over zijn vertrek. Ik
ben er trouwens van overtuigd dat
Dennis het helemaal gaat maken
bij "Longa". Hij heeft een goeie in-
stelling en bovendien een voetbal-
ler waar een trainer fijn mee kan
werken. Ik wens hem dan ook alle
succes toe", aldus trainer Chung.

In die zeven jaar dat sportmassage
therapeut Jeanette Bijen bij het
eerste elftal is betrokken, kent zij
de spelers als geen ander, dus ook
Dennis Wentink. Jeanet: "Toen
Dennis na de winterstop weer
meedeed ging het plotseling veel
beter. Hij heeft nl. de klasse om an-
deren beter te laten spelen.

Een goeie wedstrijdmentaliteit en
heeft veel voor zijn sport over.
Jammer dat hij weggaat."

Ook in de maand juni is er weer
een schrij factie voor Amnesty
International. ledere maand
wordt er middels een schrijfac-
tie aandacht besteed aan drie
situaties waar schending van
de mensenrechten aan de orde
is.

Ditmaal wordt een brief geschre
ven aan de autoriteiten van het
land waar de schending plaats-
vond. Deze maand wordt er onder
andere geschreven aan de presi-
dent van Griekenland, Kostas Si-
mitis. Het gaat over een zestienja-
rigejongen.

De zestienjarige Roma-jongen Ge
orgios Panayiotopoulos is in de
nacht van 31 oktober vorig jaar sa-
men met zijn vader en drie andere
Roma gearresteerd toen politie-
agenten hun auto aanhielden in
het centrum van Zacharo, in de
buurt van Pyros. De agenten trof-
fen in de auto een revolver en twee
buksen aan. De inzittenden beza-
ten slechts voor één van de wapens
een vergunning. Op het politiebu-
reau legden de vijf Roma uit dat de
wapens familiestukken waren, en
dat ze onderweg waren naar een
verlovingsfeest.

Volgens Panayiotopoulos werd hij
op het bureau gefouilleerd, waar-
bij politie nog een revolver vond.
Daarop sloeg een van de agenten
hem in de nek en begonnen ande

ren hem uit te schelden. Hij werd
naar een ander vertrek gebracht,
waar de agent die hem eerder
sloeg de loop van zijn dienstpis-
tool tegen Panayiotopoulos slaap
drukte en vroeg: Zal ik je eens la-
ten zien hoe dodelijk een pistool
kan zijn? Panayiotopoulos moest
zijn sokken uitdoen. Toen hij buk-
te sloeg een andere agent hem
met het pistool hard op zijn on-
derrug.

Daarna moest de jongen zijn on-
derbroek uittrekken om te zien of
hij niet iets verstopt had. De eerste
agent sloeg hem, dreigde hem aan
te randen, en probeerde hem in
zijn kruis te schoppen tot een an-
dere agent tussenbeide kwam. De
vijf Roma verbleven die nacht zon-
der voedsel, water of sanitaire
voorzieningen in de cel. De vol-
gende ochtend kwamen ze vrij
met het bevel de dag erop voor de
rechter te verschijnen.

In de brief wordt er zorg uitge-
drukt over de mishandeling van
deze minderjarige jongen. Ge-
vraagd wordt om een onmiddel-
lijk, grondig en onpartijdig onder-
zoek naar de beschuldigingen in
deze zaak en om berechting van
de daders.

Wie zich wil melden als nieuwe
schrijver of informatie wil over de
schrijfactie kan dat doen via een
mailtje aan a.lichtenberg@hetnet.nl

Joop Boerstoel deelnemer
Int. Dirigentenfestival
Afgelopen week (l t/m 8 juni)
stond het Zwitserse stadje
Grenchen in het teken van de
"Internationale Musikwoche".

Dit evenement wordt om de twee
jaar georganiseerd en tal van pro-
minente orkesten en solisten ver-
schijnen tijdens deze muziekweek
op de lokale podia. Dit jaar waren
dat o.a. de sopraan Montserrat Ca-
ballé en de pianist Jeremy Menu-
hin (zoon van de legendarische
violist Yehudi Menuhin).

Naast concerten vinden er ook cur-
sussen, workshops en concoursen
plaats. Onze plaatsgenoot Joop
Boerstoel streed mee in de Inter-
nationale Dirigentenwedstrijd om

de "Prix Credit Suisse". De wed-
strijd bestond uit een toelatingsse
lectie, een eerste ronde (met 36
deelnemers) en een tweede ronde
(halve finale) (met zes deelne-
mers).

De wedstrijd stond open voor diri-
genten van symfonie orkesten en
blaasmuziekdirigenten (een cate-
gorie waartoe Joop behoort). Uit-
eindelijk wist Joop deze halve fina-
le te behalen en was de enige
blaasmuziekdirigent tussen alle
symfonische dirigenten. Helaas
ging de finale (het leiden van het
Hermitage Symphony Orchestra
St. Petersburg) aan zijn neus voor-
bij, maar al met al kan Joop terug
zien op een geslaagd optreden.

Politie vraagt inwoners
extra alert te zijn
Nog steeds wordt de politie van
het district Ijsselstreek gecon-
fronteerd met een groot aantal
autoinbraken.

De gemeenten Brummen, Gorssel,
Lochem, Steenderen, Voorst,
Vorden, Warnsveld en Zutphen
vormen samen het politiedistrict
Ijsselstreek en vanaf l januari tot l
juni 2002 werd in totaal 450 maal
ingebroken in auto's. Maar niet
alleen in de Ijsselstreek ook in het
district Achterhoek en de regio
Twente en IJsselland zijn de auto-
inbrekers nog steeds zeer actief.

WERKWIJZE
Op verschillende manieren worden
de auto's opengebroken en vaak
op zeer grove wijze. Zo worden
hele portierdeuren omgebogen en
ruiten vernield, ruitrubbers wor-
den weggesneden en portiersloten
geforceerd.

PREVENTIE
Maak van Uw auto geen etalage en
haal waardevolle goederen uit de
auto. Haal ze in ieder geval uit het

zicht. De politie wordt helaas te
vaak geconfronteerd met mensen
die bij een aangifte geen gegevens
van het gestolen apparaat kunnen
geven, metname serienummers
en een merknaam zijn toch wel
erg belangrijk. Daarom: registreer
uw waardevolle goederen. Een re
gistratiekaart is verkrijgbaar bij de
plaatselijke politie.

BUIT
De autoinbrekers hebben het tot
nu toe voornamelijk voorzien op
autoradiocdspelers. De laatste tijd
heeft men het zelfs voorzien op
auto onderdelen zoals bumpers,
autogrills en koplampen.

VERZOEK
In samenwerking met de eerder
genoemde politiekorpsen probeert
de politie er alles aan te doen om
de autoinbrekers te pakken, echter
een verzoek aan de inwoners van
het district is: bij het zien van ver-
dachte situaties direct de politie te
bellen op telefoonnummer 0900-
8844.

Samen staan we sterk!!!



DE MOLLE
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Geslaagd?
royale Aardbeienvlaai

(donderdag + vrijdag) ruim 14 punten
van €10,50 voor f 9,50

met gratis ijsfontein

Vaderdag
Geef vader een hemd cadeau

chipolata of vruchten

Tropische vruchtenvlaai
groot € 8,75 klein € 4,75

Als enige in Vorden
hebben wij de befaamde

Belgische Leonidas bonbons

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak, vlaaien,

partyhapjes, broodjes, koude- en warme
buffetten, belegde broodjes en hartige

broodjes.

Graag tot ziens bij Mirjam Meuletibroek

Zomerweken bij
Bruggink BV!

Zonnige
KORTINGEN
op diverse

SHOWROOM-
KEUKENS

tot wel

65%!
Tot ziens

Bruggink bv
Molenweg 11

7055 AW Heelweg
Tel. 0315-24 29 29

Internet:
www.bruggink-bv.nl

E-mail:
info@bruggink-bv.nl

nieuws

E D O X - h o r l o g e s z i j n v e r k r i j g b a a r b i j :

JUWELIER-OPTICIEN
Spalstraat 15 • 7255 AA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 13 74

AARDBEIEN
- een pure zomerse traktatie -

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

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

Tevens nieuwe aardappelen.

Aardappelen-, groente-, fruit en bloemboerderij

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

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

ZONNIGE
KORTINGEN
KLEDING COLLECTIE 2002 25% KORTING

DIVERSE KINDERWAGENS-BUGGY'S
TOT 50% KORTING

DIVERSE CAMPINGBEDJES 25% KORTING

en nog vele artikelen zijn bij ons zonnig geprijsd.

Deze zonnige actie geldt van 05-06 t/m 15-06.

» l ^vrv #ww * ' *

Bee Bie Bam

alles voor uw baby
Rembrandtplein 8 • 7131 EJ Lichtenvoorde

Tel. 379654 • Fax 379656

F duif s
Extra aanbieding

€ 2,- korting
op l Kilo Rundergehakt

€ l,- korting
op l zak Paprikamix

Edah vanillevla
voor slechts € 0,49

Aanbiedingen zijn geldig
van donderdag 13 juni t/m woensdag 19 juni.

Wildenborchseweg 2,
Ruurlo

Elke dag zijn wij geopend tot 22.00 en zaterdag tot 20.00 uur.



Kassabonnenactie in kader van vaderdag:

Karten met Welkoop
Even terugblikken en
vooruit Idjken met Reborn

Wim Weenkvan Welkoop Vorden: "Karten is gewoon ontzettend leuk".

Wie deze week zijn inkopen
doet bij de Welkoop in Vorden,
maakt kans op een bezoek voor
vijf personen aan de outdoor
kartbaan in Eefde. De actie
wordt gehouden in het kader
van vaderdag en werkt heel een-
voudig. Klanten hoeven na aan-
koop van hun boodschappen
alleen maar even hun naam en
adresgegevens in te vullen.

De kassabonnenactie van de Wel-
koop wordt gehouden van woens-
dag 12 toten met zaterdag 15 juni.

Zowel de eerste als de tweede prijs
is een gratis bezoek voor vijf per-
sonen aan de kartbaan in Eefde. In
totaal gaan de rijders een halfuur
de baan op en ook aan de con-
sumpties is gedacht. De derde prijs
is een Welkoop-cadeaubon. De uit-
slag van de trekking wordt bin-

nenkort bekend gemaakt via Week-
blad Contact.
Wim en Gonny Weenk proberen
elke keer weer een leuke actie te
bedenken met vader- en moeder-
dag. "Ditmaal kwamen we eigen-
lijk gelijktijdig op hetzelfde idee",
vertelt Wim Weenk. De reden dat
er voor karten gekozen is, raad
zich makkelijk raden. "In de eerste
plaats mag ik het zelf graag doen",
zegt de eigenaar van Welkoop Vor-
den. "Karten is gewoon ontzettend
leuk. Daarnaast is het ook iets dat
op dit moment erg leeft. Het is
niet voor niets dat de Formule l zo
populair is in Nederland."
Het idee van Wim Weenk om gra-
tis kaarten weg te geven, werd bij
Karting Eefde zeer enthousiast
ontvangen. De vaderdagactie moet
dan ook gezien worden als een ge-
zamenlijk initiatief. Wie de ko-
mende week buiten de prijzen

valt, maar toch wel eens de span-
ning van het karten wil voelen,
kan voor meer informatie terecht
op de internetsite van de kartbaan
in Eefde.
Het adres is www.kartingeefde.nl.

VADERDAG
Wie nog geen idee heeft wat hij of
zij voor vaderdag moet kopen,
hoeft niet langer meer te zoeken.
Welkoop Vorden heeft een uitge-
breid assortiment cadeauartikelen
in huis. Eigenaar Wim Weenk
geeft enkele tips. "Wat dacht je
van een snoerloze boormachine of
een schuurmachine? Verder doet
de barbecue het ook altijd erg
goed. Zeker met het oog op de zo-
mer is dat gewoon een heel erg
leuk cadeau", zo somt hij op. Voor
aanbiedingen zie ook de folder
van de Welkoop en de advertentie
elders in deze krant.

Optreden Bargkapel

De van radio en TV bekende
Bargkapel uit Barchem komt
zondagmiddag 23 juni naar de
feesttent in Warnsveld.

Op uitnodiging van het 15-jarige

winkelcentrum Dreiumme zal het
Egerlander blaasorkest een spette-
rend optreden verzorgen.

Het orkest onder leiding van Wil-
lem Jan Jolink kenmerkt zich door

de grote verscheidenheid in diver-
se soorten muziek. De zang wordt
o.a. verzorgd door Mirjam van
Aken.
De toegang is gratis.
Lokatie: Dreiumme.

Afgelopen november heeft het
koor Reborn uit Hengelo (Gld.)
een succesvol concert gegeven
in de Willibrorduskerk te Vier-
akker. Dit was ter gelegenheid
van haar Ie lustrum. Aan dit
concert heeft het Ulfts Mannen-
koor haar medewerking verleend.

Op 10 mei jongstleden heeft het
koor Reborn meegewerkt aan
'Hengelo dat staat als een paal'. De
organisatie was in handen van de
Jongerenwerkgroep Roemenië en
de Stichting Commissie Oost-Europa
te Hengelo (Gld.) Het was een afwis-
selend optreden in samenwerking
met de Street-dance groep B-Ready

uit Doetinchem. Ondanks het
dreigende weer, hebben de luis-
teraars en toeschouwers kunnen
genieten van een geslaagd optre-
den.

Ondertussen zijn de voorberei-
dingen voor het volgende concert
alweer in volle gang. Op 29 juni
2002 zal het koor Reborn optreden
in sporthal 'de Veldhoek'. Het
gastoptreden zal verzorgd worden
door Christelijke Muziekvereniging
'Crescendo' uit Hengelo (Gld.).

Uiteraard wordt u de komende we
ken op de hoogte gehouden van
het geplande concert.

Wat voor vaderdag?
Voor menigeen is het weer een
opgave om iets te bedenken
voor vaderdag. En men wil het
toch niet zomaar voorbij laten
gaan?! Wereldwinkel Vorden
biedt misschien een uitkomst.

Je hoort mannen niet vaak praten
over eten koken of recepten met
iemand uitwisselen maar onder-
tussen kunnen ze koken als de bes-
te. Ze laten dat niet teveel blijken
want ze willen natuurlijk niet ie
dere dag koken, maar een speciale
maaltijd waar ze even voor in de
keuken moeten staan vinden ze
vaak leuk. Hieronder daarom een
recept dat gegeven kan worden.

De ingrediënten en artikelen met
* zijn verkrijgbaar bij de Wereld-
winkel. Een lekker bananenbier-
tje* erbij, ovenwanten* (lekker
groot voor mannenbanden) en
een theedoek* maken het tot een
apart pakket. Het is maar een idee!

Afri-Asian schotel (4 p.) 4 ons kip-
penvlees, blokjes, 2 uien, l prei,
4 tomaten, l ons taugé, duopak
marinade en sesamsaus*. l teen
knoflook, 4 ons Pandanrijst*.

BEREIDING:
Marineer het kippenvlees in de
marinadesaus (hele flesje gebrui-
ken). Bak de uien en knoflook,
voeg dan prei toe. Leg de uitgelek-
te kip nu in een ingevette oven-
schaal en bewaar de overgebleven
marinade. Verdeel het prei, ui,
knoflookmengsel over de kip en
dan de taugé. Snij de tomaten in
plakken en bak ze kort en leg ze
vervolgens op het mengsel. Meng
nu goed de sesamsaus met de over-
gebleven marinade en schenk dit
over de tomaten. Zet de schotel
een 30 min. in een voorverwarm-
de oven (175 (C) en maak onder-
tussen de pandanrijst klaar. Ser-
veer er een frisse salade of wat at-
jar bij. Eet smakelijk!

Zwemvierdaagse
'In de Dennen'
Het badpersoneel van het Vor-
dense zwembad 'In de Dennen'
organiseert vanaf maandag 24
juni t/m vrijdag 28 juni voor de
28e keer de zwemvierdaagse.

Bij dit evenement wordt het perso-
neel door een aantal vrijwilligers
bijgestaan. Tijdens deze zwem-
week zal de watertemperatuur 25
graden bedragen, waarbij Martin
Westerik en de zijnen hopen dat
de temperatuur "aan de kant" ook
aangenaam zal zijn.

Er kan gezwommen worden voor
de afstand 250 meter (10 banen) en
500 meter (20 banen) waarvoor in
totaal 5 dagen beschikbaar zijn
t.w. op maandag (voorzwemavond)
indien men op een van de andere
dagen verhinderd is. Men kan s'a-
vonds zwemmen . Op dinsdag t/m
vrijdag bestaat ook de mogelijk-
heid om s'morgens Men kan zich
vanaf heden aan de kassa van het
bad opgeven.

Op de slotavond (vrijdagavond)
worden direct na afloop van
zwemvierdaagse de medailles uit-
gereikt.

Tijdens deze zwemvierdaagse is
het diepe zwemgedeelte van het
bad afgesloten en kan men verkoe
ling zoeken in het familiebassin.

De kosten van de zwemvierdaagse
bedragen (bij opgave voor 24 juni)
3 euro en daarna 3,50 euro per
persoon. Het badpersoneel organi-
seert de komende maanden nog
een aantal activiteiten zoals op
30 juni het estafettezwemmen
met diverse speelmaterialen; disco-
zwemmen op 27 juli.

Het programma voor 24 augustus
wordt nog nader bekend gemaakt.
Ook zal het moonlight zwemmen
niet op het programma ontbre-
ken. De datum is nog niet bekend,
dat hangt van de weersomstandig-
heden af.

Wauwn!!! Graancirkels!!!'
Een mystieke lezing door Ro-
bert Boerman.

Stichting Vriendenkring Klein
Axen nodigt uit voor zaterdag
middag 15 juni a.s. uit om kennis
te maken met dit fascinerende
fenomeen.

Graancirkels? 'Ik kan er niets mee!
Wat moet ik ermee?' zijn veel ge-
hoorde reacties op dit thema.
Aan deze onbekendheid hiermee
kun jij een einde maken door naar

deze lezing te komen. Over graan-
cirkels doen vele verhalen de ronde.
Allerlei vragen, die naar boven
komen, kunnen gesteld worden.

Dhr. Boerman heeft veel onder-
zoek gedaan naar het ontstaan
van graancirkels en zal ons ver-
tellen over de theorie hierachter.
Ongetwijfeld zal de vraag naar
boven komen, wat kunnen wij
met dit fenomeen en wat kunnen
deze formaties voor de mensheid
betekenen? (Zie Contactje)
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Take the music
Zaterdag 29 juni 2002 concert koOP

Sporthal "De Veldhoek" in Veldhoek
M. m. v. Chr. Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo Gld.

Aanvangstijd: 20:00 uur
Zaal open vanaf 19:30 uur

Voorverkoop kaarten vanaf 14 juni a.s. bij:
* VVV-kantoor te Hengelo öld.
* Speclgoed-huishoud-kadoshop Sueters

te Hengelo öld. en Vorden

* Sporthal "De Veldhoek"

Voorverkoop: Volwassenen € 6,50
Kinderen € 2,50

Aan de zaal: Volwassenen € 7,50
Kinderen € 3,50

Voor inlichtingen: 0575-463858

Wij bedanken onze
hoofdsponsors:
Albert Heijn
BouwCenter HCI BV
Disbergen, Ambiance zonwering

Srootbod Wonmginnchtmg
G Onstenk

Rabobank Graafschap West

Claassen Reclamestudio

En vele subsponsors voor hun
bijdrage.

O

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

ALLE
HERENMODE

HET 2e ARTIKEL

voor de
week 24-02
aanbiedingen
geldig t/m 22 juni

(actie loopt van 12 t/m 22 juni
U betaalt de helft van het goedkoopste artikel)

aanbiedingen uitgezonderd

AKMOWORKS
um blouses
kwaliteit
linnen/katoen
mt. M - XL
nu voor:

AKMOWORKS
shirts
zonder mouw
mtM-XXL
nu voor:

AKMOWORKS
broek
7/8lenpte
kwaliteit
linnen/katoen
mt.M-XL

ïï

nu voor:

uuntc"JEE
CRASHFASHION ]
mode voor het héle

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

Geopend maandag t/m vrijdag 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag 8.00 tot 17.00 uur.
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)
(vanuit Hengelo richting de Veldhoek)
Tel. 0575-462892

Kom eens langs
om ideeën op te doen.

Wij leveren op bestelling ook graszoden.

In juni en juli bieden wij u op woensdag
een gratis consumptie aan.

Tonny Jufriërfs

G
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

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

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Grote collectie nieuwe

zonnebrillen
Diesel
Serengeti
Ray ban
Burberry
Escada
Tacchini
Polaroid
Persol

Zomeractie
Zonnebril op sterkte vanaf € 45

SIEMERINK
opticien/juwelier

bniien Zutphütsewes 7
contactlenzen 72.tf [)C Vimlen

barometers Tdc(0(>n

sieraden (0575) 55 15 05
uurwerken
reparaties

taxaties

Kijk voor
meer nieuws

op:



Parel van Vorden voor "De Wientjesvoort'

Van ruïne tot prachtig landhuis
Drie teams VTP kampioen
Beide damesteams van VTP zijn kampioen geworden in de 2e klasse
Dames senioren.

"Wat heb ik e'heurt Woudstra,
heb ie "De Wientjesvoort" e'-
kocht. Wat mo'j toch met zo'n
groot huus. Of wo'j alleen moar
groot doen"?

Deze woorden sprak een (voorma-
lige) achterbuurvrouw, die hem
reeds als klein jongetje kende,
toen zij een poos geleden archti-
tekt Friso Wbudstra tegen het lijf
liep en gehoord had van zijn plan-
nen om het landhuis "Wientjes-
voort" te kopen. "Het is absoluut
geen grootdoenerij. Dit soort hui-
zen bouw ik veel in opdracht voor
anderen en nu realiseer ik het
voor mijn eigen fam. Een droom
die uitkomt", aldus Woudstra.

Donderdagavond 13 juni ontvangt
hij van de werkgroep "Leefbaar-
heid Vorden", de zgn. "Parel van
Vorden". Een Parel die de werk-
groep (bijna) elk jaar toekent aan,
meestal een pand, waarvan zij
vindt dat het de leefbaarheid van
het dorp Vorden vergroot. Hen Pa-
rel die ongetwijfeld met heel veel
waardering voor het werk van de
eigenaar Woudstra zal worden uit-
gereikt. Je moet dan ook maar het
lef hebben om een pand aan te ko-
pen (in feite was het een ruïne) dat
in 1968 door brand werd verwoest
en vervolgens 30 jaar leeg stond en
met rondom het pand een rot/ooi
van jewelste!

De toenmalige bewoners Eberhart
Freiherr Von Mengden woonde
daar vanaf begin vijftiger jaren
met zijn Gisela von I leydenbreck.
Na de brand die het gehele dak ver-
woestte, alsmede een enorme wa-
terschade veroorzaakte betrok de
familie Von Mengden het naast ge-
legen koetshuis. In eerste instantie
werd nog een nooddak op het
landhuis ge/et. Te amateuristisch,
tijdens een storm waaide het dak
eraf. De familie had geen geld om
alles weer op te knappen. Tijdens
de dertig jaar leegstand heliben
wel eens krakers in het pand ge/e-
ten. Trieste bijkomstigheid, het
pand werd systematisch leegge-

roofd. Van tegeltjes tot trapleunin-
gen, alles verdween.

Friso Woudstra: "Na de dood van
de Freiherr wilde Gisela naast het
koetshuis een Oranjerie bouwen
met zwembad. Engelsing Make-
laars vroeg mij naar het ontwerp
te kijken.( Tussen twee haakjes,
het plan oranjerie bleek niet haal-
baar) Al pratende kwam ook het
landhuis ter sprake en dankzij de
inzet van Rolf Engelsing en Geert
Jansen kon ik in februari 1999 het
eerste deel van het landgoed ko-
pen, inclusief landhuis, koetshuis
en park. Na de aankoop van het
tweede gedeelte op l augustus
2000 beschikten wij over 21 hecta-
re", zo zegt Woudstra.

"De Wientjesvoort" was voor Friso
Woudstra geen onbekend terrein.
Zo kwam hij er al in 1969 mee in
aanraking. Zegt hij: "In opdracht
van architekt Hans van Hou te heb
ik me toen bezig gehouden om het
koetshuis voor bewoning geschikt
te maken. Toen zich de mogelijk-
heid tot aankoop voordeed, waren
mijn vrouw en ik meteen enthou-
siast. We hebben als het ware door
de puinhoop "heengekeken" en .te-
gen elkaar ge/egcl, daar kunnen
wij wel iets moois van maken. Tij-
dens de verbouwing waren er toch
ook wel momenten van "waar zijn
we in vredesnaam aan begonnen",
zo kijkt Friso Woudstra op de afge-
lopen jaren terug.

Vervolgens leidt de architekt ons
door het prachtig gerestaureerde
pand. I Iet landhuis telt vier etages.
Het huis is van alle moderne ge-
makken voorzien zoals een lift en
vloerverwarming. "Maar wel zon-
der het oude karakter geweld aan
te doen", zo stelt hij nadrukkelijk.
In één der vertrekken zijn prachti-
ge wandschilderingen van land-
schappen waarop alle leden van
het gezin plus hun huisdieren zijn
afgebeeld. De heer des hui/es in
galop op een paard want paardrij-
den en jagen zijn bezigheden die
Woudstra maar al te graag, naast

zijn werk als directeur van zijn ar-
chitektenbureau tot de geneugtes
des levens rekent!

Een grote woonkeuken in het sous-
terrain, een knusse woonkamer
met prachtige luiken en statige
haard en overal in huis een zee
van licht. Voor de ontspanning
een biljartruimte, terwijl binnen-
kort ook de sauna gereed is. Woud-
stra: "Het eindpunt van de verbou-
wing is in zicht. Aan de immense
tuin wordt nog volop gewerkt. Het
koetshuis zal in een later stadium
een reconstructie ondergaan en
dan onderdak bieden aan het ar-
chitektenbureau. Kosten van deze
"operatie"? Volgens Friso Wouds-
tra toch wel zo'n vijf tot zes mil-
joen euro!

Donderdagavond 13 juni dus de
"Parel van Vorden". Saillant detail:
Toen de werkgroep "Leefbaarheid
Vorden" in 1979, vanwege de geres-
taureerde feestzaal, de eerste Parel
uitreikte aan hoteleigenaar Klaas
Bakker, was de huidige eigenaar van
"De Wientjesvoort", Friso Woudstra
de architekt bij de verbouwing.
De Parel werd toen uitgereikt door
Freiherr Eberhard von Mengden,
destijds in zijn rol als voorzitter van
de werkgroep en tevens bewoner
van "De Wientjesvoort".

Over twee jaar wordt het landgoed
"De Wientjesvoort" "echt" geo-
pend. Ter gelegenheid daarvan zal
een boek worden uitgegeven waar-
in J. Harenberg de geschiedenis
van het landgoed zal beschrijven.
Het landhuis "De Wientjesvoort"
is nog niet zo oud. Dat werd in
1852 waarschijnlijk gebouwd door
architekt P.H.J. Cuypers. De "ge-
schiedenis" begon zo rond 1651
toen ene Georg Ernst graef tot Lin-
denborch end Bronckhorst, eige-
naar was van "De Bult" een boer-
derij aan de overzijde van het hui-
dige landhuis aan de Ruurlose-
weg. Genoemde graef werd toen
officieel eigenaar van "Den Bult to
Vorden in Mossel op den Wennick-
voort gelegen".

Vorden 1: WillyLohuis, Annemarie Westerink, Hennie Coppiëns, Genie
Woltering (Genie Ubink ontbreekt op deze foto).

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

'Er was eens....'
'Er was eens....'.
Zo begint menige legende of sage.
Die voert ons niet altijd terug naar
een grijs verleden. Soms ook wordt
daarmee op symbolische wijze het
actuele heden getekend. Zo ook
met onderstaande tekst:

'Er was eens een machtig heer, die
in het bezit was van veel hui/en.
Hij droomde ervan, steeds meer
huizen te hebben en zo meer huur
van de bewoners te ontvangen. In
dat streven viel zijn oog op een
prachtige tuin, vlak naast één van
zijn grote woningcomplexen. In
die tuin wou hij een groot gebouw

zetten met meer dan 40 apparte-
menten, ook al bleef' er clan geen
tuin meer over. Hij vroeg zich niet
af, of hij met dat plan de belangen
en rechten van de bewoners in die
tuin zou schaden. Het móest ge-
woon. Maar de tuinbewoners ver-
zetten zich daartegen, ook al werd
hun door die heer een apparte-
ment in die grote flat toegezegd.
Daarvoor was hun het wonen in
hun mooie tuinwoningen te lief.
Toen werd die heer boos. Hij liet
hun door een gerechtsdienaar
aanzeggen, dat ze op straffe van
veel geld binnen 3 maanden hun
tuinhuizen moesten verlaten.
Maar die bewoners beriepen zich
tegenover die machtige heer op de
rechter. En de rechter erkende
hun rechten, en wees de aan-
spraak van die heer van de hand.
Toen werd die heer nog bozer. Hij

beweerde tegenover een hogere
rechter, dat het hem niet om eigen
belang ging, maar om het belang
en de toekomst van een heel dorp.

De tuinbewoners schrokken daar-
van. Ze hadden immers alleen
maar hun rechten verdedigd.
Maar nu werden ze tot tegenstan-
ders en vijanden van de dorpsbe-
langen verklaard. Hun bleef niets
anders over dan te vertrouwen op
de rechter, die deze scheve voor-
stelling van zaken wel zou door-
zien. En zo gebeurde. De rechter
zou beslissen'.

Het is aan de lezer, om de actuali-
teit van dit verhaal te verstaan.

Vorden l speelt al jaren samen.
Ze hebben al eens eerder in de Ie
klasse gespeeld. Ze hebben het
deze competitie niet cadeau ge-
kregen. Maar één ronde voor het
einde leek het kampioenschap

binnen, omdat in de laatste ronde
het onderaanstaande Eerbeek op
bezoek kwam. Dit was terecht
want het werd 6-0 en het feest kon
beginnen.

Vorden 2: Liduin Volker, Carin Fransen, Karin Pelgrum, Jopie Wullink.

Vorden 2 speelt dit jaar voor het
eerst in deze samenstelling. Toch
werd direct het kampioenschap
gepakt na een spannende wed-
strijd tegen Neede, die minstens

gelijk moest*worden gespeeld. Het
werd uiteindelijk 6-4 en de welver-
diende bloemen konden aan de
dames worden uitgereikt.

Ook het team Gemengd Junioren
t/m 10 jaar behaalde het kampi-
oenschap in haar klasse. Het team

bestaande uit Lisette Arfman, An-
neleen Dijkman, Jarno Jansen en
Remon Korenblik bleef ongeslagen.

G. Kamphuis
Pastorieweg 2a
Vorden

M. Tissing
De Delle 57
Vorden

De Snoekbaars
Bij de hengelaarsvereniging 'De
Snoekbaars' is'een uniek record
gevestigd. Aan de wedstrijd in de
Berkel deden veertien hengelaars
mee. Zij slaagden er niet in om
ook maar één visje te verschalken.

En dat was, zover men zich bij 'De
Snoekbaars' kan herinneren, nog
nooit eerder voorgekomen!

P.V. Vorden
De vlucht vanaf Chateadun ging
over een afstand van ruim 570
kilometer.

De uitslag was als volgt: T. Wesse-
link l, 5,16; A en A Winkels 2,3,6,
11. 13, 17, 18, 20; H. Eykelkamp 4,
14; M. Tiemessen 7; Ashley Eykel-
kamp 8; C. Bruinsma 9, 10, 19;
J. Hummelink 12; J. Meyer 15.



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

RUNDER-
GEHAKT

250
• stuk

99

DUBBELFRISSS
pak 1 liter a 0.77

div. smaken

nu 3 pak halen

2 pak betalen

SLAGROOM
CHOCO IJSJES

pak 4 stuks a 2.29

nu 2 pak halen

1 pak betalen

BLUE BAND
pak 250 gram a 0.64

nu 2 pak halen

1 pak betalen

oh
GRASKAAS 48+

kg

nu3*.90

• 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.

LINDEMANS
Australische wijnen

fles 0.75 It a 5.79

nu 3 fles halen

2 fles betalen

AMARETTO
Dl SARONNO

1 literfles

49
nu15?

GALL^GALL

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

Oh HENGELD (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Vaderdagaanbiedingen
Snoerloze boormachine

18 V, van 49.50 voor 259®

Kinzo driehoekschuurmachine
van 36.95 voor 209®

Kinzo boormachine
550 Watt van 60.90 voor 29?5

Wolf grastrimmer
van 42.50 voor 259®

Kruiwagen (bouwpakket)
van 49.95 voor 25P®

OP = OP

DOP

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

DEZE WEEK :

10%
korting

op alle

POtÖ'S

Stationsweg 16 • Vorden • Tel. (0575) 55 15 83

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

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

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

Actie:
bij aankoop nieuwe fiets gratis draadloze fietscomputer.

De woonwinkel
van Warnsveld

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

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en h aakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

PU LLOVERS

SWEAT-
SHIRTS

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF



Ruurlose Brenda Pyle helpt kinderen in Afghanistan
In november 2001 was zij voor
het eerst in Afghanistan, eind
juni gaat ze er weer naar toe,
mevrouw Brenda Pyle uit Ruur-
lo. Het eerste verblijf van twaalf
dagen in het vluchtelingen-
kamp 'Mile 46' in de grens-
streek Afghanistan-Iran-Paki-
stan heeft diepe indruk op haar
gemaakt.

Mevrouw Pyle ging erheen op ver-
zoek van de stichting 'Mother-
hood', een kleine stichting die
pakketten verzorgt voor moeders
en kinderen in gebieden waar de
mensen verstoken zijn van nage-
noeg alle eerste levensbehoeften.
De pakketten bevatten kleding,
schoeisel, dekens, toiletartikelen,
naaigerei en speelgoed. De voorbe-
reidingen voor de reis trof zij sa-
men met twee medewerkers van
'Motherhood' en een jonge vrouw
van Iraanse afkomst die woont en
studeert in Nederland. Er werd
overleg gepleegd met de Rode Hal-
ve Maan in Iran (de islamitische te-
genhanger van ons Rode Kruis).
Deze instantie regelde zoveel mo-
gelijk de noodzakelijke formalitei-
ten. Vanuit Nederland vertrokken
twee grote vrachtwagens volgela-
den met pakketten naar het ge-
bied. Dat is een tocht van ruim
8000 kilometer, dwars door Euro-
pa, via Turkije naar het grensge-
bied Iran-Afghanistan. Mevrouw
Pyle vertrok samen met de andere
medewerkers per vliegtuig naar
Teheran en vandaar verder per au-
to naar de grensstreek. In overleg
met de Rode Halve Maan werd een
kamp aangewezen waar de pak-
ketten zouden worden uitgedeeld:
'Mile 46', een kamp waar een paar
duizend mensen verblijven in on-
geveer duizend tenten. Sommigen
wonen al twintig jaar in het kamp.
De vluchtelingenkampen in het
bewuste gebied worden beheerd
door de Iraanse overheid, die zorgt
voor een zeer gedisciplineerde da-
gelijkse gang van zaken. Een zicht-
baar bewogen Brenda Pyle vertelt:
"Het gebied waarin we ons werk
deden, is heel erg dor en heel erg
stoffig. Het is er extreem droog,
want het heeft er al viereneenhalf
jaar niet geregend. Het is één
groot dor en troosteloos land-
schap, niet alleen in en rond het
kamp, maar ook in de lager gele-

gen steden en dorpen en verre om-
geving. Geen gras is er te zien, laat
staan groente en dergelijke. Er is
eigenlijk niets om van te leven,
geen water, geen voedsel. De plaat-
selijke agrarische bevolking die
normaliter vooral leeft van de
teelt van dadels, heeft geen mid-
del van bestaan meer, omdat de
droogte de teelt te gronde heeft ge
richt. De Iraanse Rode Halve Maan
levert basispakketten met voedsel
voor de kampbewoners. Daarin zit-
ten rijst, thee, boter, brood en
soms eieren.
Ook zit er lampolie in zo'n basis-
pakket. Water wordt met tankwa-
gens aangevoerd. Diverse buiten-
landse hulporganisaties brengen
er voedsel, kleding en dekens. De
distributie ervan vergt veel tijd,
waardoor er weinig of geen aan-
dacht is voor de kinderen in het
kamp. Het is verschrikkelijk om te
zien hoe de kinderen doelloos
rondhangen in en om de tenten.
Naar school gaan ze niet, want het
Taliban-regime vond onderwijs
niet nodig (behalve dan het onder-
wijs in de Koran voor jongens),
meisjes mochten helemaal geen
onderwijs volgen. Speelgoed is er
nauwelijks en ze hebben geen pa-
pier om op te tekenen of om er
vliegers van te maken. Vliegeren is
het populairste vermaak in Afgha-
nistan en soms wordt er van een
stuk plastic een vlieger gemaakt,

vastgemaakt aan een koord dat is
gemaakt door een oude plastic
draagtas aan dunne reepjes te snij-
den en aaneen te knopen. Van alle
ellende die ik er heb gezien, vind
ik het uitzichtloze bestaan van de
kinderen wel het meest aangrij-
pend. Daaraan wil ik iets gaan
doen in de komende maand, er
móet iets veranderen in hun ellen-
dige bestaan!" Samen met de Ir-
aanse studente is Brenda Pyle geld
aan het inzamelen om daarmee in

Teheran papier (teken- en vlieger-
papier), potloden, gummetjes en
puntenslijpers te kopen. Die arti-
kelen worden ter plaatse gekocht,
omdat er zeer hoge invoerrechten
betaald dienen te worden als het
materiaal vanuit Nederland wordt
meegenomen. Het plan is om er
met z'n tweeën vier tot zes weken
te blijven om met de kinderen te
tekenen en ze weer een beetje op
weg te helpen. Brenda Pyle hoopt
dat inmiddels het onderwijs weer

op gang is gekomen, want beide
dames willen in dat geval ook de
school voorzien van tekenmateria-
len. "Het is niet genoeg om de kin-
deren slechts anderhalve maand
bezig te houden, er moet conti-
nuïteit in zitten. We zullen daar-
om zoveel mogelijk spullen aanko-
pen en uitdelen. We hebben met
eigen ogen gezien dat er met rela-
tief eenvoudige middelen blijheid
kan komen in het leven van de
kinderen." Er is geld nodig voor de
aanschaf van het materiaal, hoe
meer hoe liever. Mevrouw Pyle is
aangenaam verrast en verheugd
dat vorige week dinsdag op de
Kerst Zwartschool een sponsor-
loop is gehouden waarvan de op-
brengst is geschonken aan haar ac-
tie. Zelf mocht zij het startsein
voor deze sponsorloop geven. Voor
het inzamelen van geld heeft zij
een bankrekening geopend. Men-
sen die de grandioze actie van
Brenda Pyle willen steunen door
geld over te maken, kunnen dat
doen door overschrijving op bank-
nummer 3666.51.773, ten name
van B. Pyle, onder vermelding van
'Potloden voor Afghanistan'. Bren-
da Pyle bedankt alvast de goede ge
vers hartelijk voor hun bijdragen.
Contact zal u zoveel mogelijk op
de hoogte houden en na haar te
rugkomst met haar terugblikken
op haar belevenissen in Afghani-
stan.

Het 'Beterwaterï'-vervolgverhaal Veel belangstelling om mee te werken aan
vaccinatiecampagne meningokokken C

't Begint zo langzamerhand een
vervolgverhaal te worden waar-
in in elke aflevering wel iets ge-
beurt.

Deze week was het vooral de reac-
tie van Radio Gelderland die onze
woordvoerder in een kort inter-
view vroeg wat er nu eigenlijk met
dat water in Vorden aan de hand
is. Vóór dat interview had de ver-
slaggever gebeld met de directeur
van het Provinciale Waterbedrijf.

Die was erg verbaasd over onze ac-
tie want - zo zei directeur van der
Laan - de aandeelhouders (dat zijn
de gemeenten in Gelderland) wa-
ren indertijd toch akkoord gegaan
met het tijdschema voor het aan-
leggen van onthardingsinstalla-
ties waarin het jaar 2007 als af-
sluitdatum werd genoemd. En nu
ineens zoveel verontwaardigde
burgers die klagen dat het te lang
duurt.

Deze reactie is onbegrijpelijk en
wel erg naïef. Wat wisten de heren
aandeelhouders toen, jaren gele-
den, van de grote problemen die
de duizenden gebruikers van het
Gelderse water door hun besluit
zouden krijgen? Welke gevolgen
de veel te hoge hardheid zou heb-
ben? Er is al vele, vele jaren lang

de dagelijkse ergernis van water
dat veel te hard is. Water dat vies
smaakt. Water waar je alleen maar
gore thee van kunt zetten tenzij je
per jaar honderden guldens extra
wilt (en kunt) betalen voor mine
raalwater. Water dat apparaten be
schadigt waardoor extra kosten
moeten worden gemaakt of nieu-
we apparaten voor moeten wor-
den gekocht.

Water dat regelmatig storingen
veroorzaakt (denk aan koffiezetap-
paraten en leidingen) en dat extra
wasmiddelen kost.

Daarom zijn er zoveel verontwaar-
digde burgers die genoeg hebben
van kille tijdschema's en investe-
ringsplannen van een monopolis-
tisch bedrijf. Burgers die vinden
dat dat tijdschema dringend en op
korte termijn moet worden her-
zien.

Zo, en nu na deze ontboezeming
wat zakelijke berichten: * het aantal
klaagbrieven ligt al ver boven de
vijfhonderd, maar we verwachten
dat nog meer inwoners van Vorden
zullen reageren. Modelbrieven
liggen in de hal van de Openbare
Bibliotheek en van Super de Boer,
die ondanks alle verbouwings-
drukte, onze 'stembus' en stapel

protestbrieven toch een goede plaats
in de hal geeft (waarvoor onze
hartelijke dank), * we verwachten
nog een flink aantal protestbrie-
ven uit Wichmond. Inwoners van
Vierakker kunnen nu ook bij Bak-
kerij Besseling (Dorpsstraat 6) een
modelbrief ophalen en invullen
en daar ook afgeven, * de kans is
groot dat we in de komende
weken ook van TV-Gelderland de
gelegenheid zullen krijgen onze
aktie toe te lichten en zo op pro-
vinciaal niveau onze grieven naar
voren te brengen, * het aantal bij-
dragen om via advertenties in de
hele provincie onze actie bekend-
heid te geven, groeit. Er is al een
bedrag van ruim 250 Euro ontvan-
gen, maar we hopen op meer om
echt een vuist te kunnen maken.
Dat kan door uw storting van een
bescheiden bedrag op de rekening
van 'Beterwater!', dat is Rabo-reke
ningnummer 32.74.818.03.

Sorry dat we u er zo vaak aan her-
inneren maar als we in Vorden
niet pas over vijfjaar van het be
roerde water af willen komen dat
nu uit onze kranen komt dan is
het goed een klein bedrag over te
maken voor de aktie 'Beterwater!'.
Alleen dan krijgt - hopen we - dit
vervolgverhaal sneller een 'happy
end'.

Aan de vaccinatiecampagne
meningokokken C zullen in to-
taal tussen de 600 en 700 men-
sen meewerken.

Dit zijn voor een groot deel ver-
pleegkundigen, doktersassisten-
ten en artsen, maar daarnaast ook
administratieve krachten, voor-
raadverzorgers, facilitaire zaken
en verkeersregelaars.

Voor de uitvoering van de vacci-
natiecampagne meningokokken C
in de regio Stedendriehoek, heeft
de GGD samenwerking gezocht
met verschillende instellingen
voor gezondheidszorg in de regio.
Voor de circa 50.000 vaccinaties
die tussen 17 juni en 5 juli gegeven
gaan worden zijn meer artsen, ver-
pleegkundigen en doktersassisten-
ten nodig dan de GGD Regio Ste
dendriehoek beschikbaar heeft.

De vaccinatiecampagne menin-
gokokken C wordt in de regio Ste
dendriehoek georganiseerd door
de GGD Regio Stedendriehoek.
Voor de uitvoering wordt samen-
gewerkt met Thuiszorg Zuid West
Overijssel, Thuiszorg Oost-Veluwe,
Tunio (Thuiszorg Oost-Gelder-
land), Deventer Ziekenhuis, Gelre
Ziekenhuis, de regionale ambu-
lancediensten en het Rode Kruis.
De gemeenten van de regio leve
ren gegevens uit de bevolkingsad-

ministratie voor de oproepen en
bemiddelen voor het gebruik van
de locaties.

Directeur Laurent de Vries van de
GGD regio Stedendriehoek zegt
over de samenwerking: 'Deze cam-
pagne is voor de GGD een grote
maar uitdagende klus. Onze erva-
ring op het gebied van rampenbe
strijding komt hierbij goed van
pas. De samenwerking met de ge
meenten en de partners in de ge
zondheidszorg is niet alleen uit
nood geboren; het is ook inspire
rend om samen een dergelijke
grootschalige campagne uit te voe
ren. Het is geweldig om te merken
dat er zoveel artsen en verpleeg-
kundigen spontaan aanbieden om
mee te vaccineren. Straks zitten de
medewerkers van de GGD gebroe
derlij k (of gezusterlijk) naast de
medewerkers van de ziekenhui-
zen, Thuiszorg, ambulancedien-
sten en Rode Kruis al die kinderen
en jongeren te vaccineren. Prach-
tig toch?'
In de Regio Stedendriehoek worden
de kinderen en jongeren persoon-
lijk opgeroepen voor de vaccinatie
op een locatie bij hen in de buurt.
Mensen die vragen hebben kunnen
informatie vinden op de website
van de GGD: www.ggdstedendrie
hoek.nl of bellen op maandag t/m
vrijdag tussen 8.00 en 22.00 uur
naar 0800 023 16 67.



Bewust Wandelen
hand in hand
met St. Jan
door Sonsbeek
Bezoekerscentrum "De
Watermolen" in Arnhem
organiseert in samenwer-
king met "Bewust Wande-
len" een aantal "Geoman-
tische Wandelingen".

De opzet van deze wande-
lingen is om deelnemers
hieraan zich bewust te ma-
ken van hoe men in het ver-
leden op een duurzame wij-
ze met de aarde en met de
natuur omging en hoe wij
daar in het heden van kun-
nen leren. Het prachtige
heuvelachtige landschaps-
park met vele vijvers en wa-
tervallen, ten noorden van
het centrum van Arnhem
gelegen, leent zich uitste-
kend als inspiratiebron voor
deze benadering.

In de maand juni zijn elk
weekend verschillende soor-
ten wandelingen georgani-
seerd o.l.v. een gids. Ook spe
ciaal voor ouders met kinde-
ren. Voor deze laatste doel-
groep zijn er op woensdag-
morgen 12 juni een tweetal

schoolprogramma georga-
niseerd met tekenopdrach-
ten voor een zeer aantrekke-
lijke prijs incl. een con-
sumptie.

's Middags is er een uitge
breider programma voor
kinderen van 8-12 jaar (met
of zonder ouders incl. wan-
deling en consumptie.

Een uitgebreid informatie-
boek, waarin behalve het
complete programma ook
vele wetenswaardigheden
staan vermeld, b.v. over "die
Zauberflöte", aardstralen,
organische Architectuur
maar ook de geschiedenis
van Arnhem, Sonsbeek en
de St. Jansbeek en een zeer
uitgebreide wandelroute +
kaart van Sonsbeek; Zijpen-
daal en de Arnhemse bin-
nenstad is te verkrijgen bij
bezoekerscentum "De Wa-
termolen", Zijpendaalseweg
24a 6814 CL Arnhem of bij
Bewust Wandelen in Deven-
ter,
www. bewustwandelen.nl

Nieuw:
Weleda Arnica Gel,
snel en effectief
Weleda introduceert Ar-
nica Gel, een snelwer-
kend, verkoelend en ver-
zachtend middel bij alle-
daagse kleine ongemak-
ken zoals ontstaan door
vallen, stoten en sportac-
tiviteiten.

Voor de verzorging en ver-
warming van je spieren en
weefsel gebruik je normali-
ter Arnica Massageolie. Ar-
nica Gel is er speciaal voor
als je bijvoorbeeld valt tij-
dens het sporten, of als een
medespeler je per ongeluk
stoot met zijn elleboog.
Maar de gel is ook werk-
zaam als je aan het klussen
bent geweest en op je duim
hebt geslagen, oftewel voor
de acute behandeling van
alledaagse kleine ongemak-
ken. De gel verkoelt en ver-
zacht de plek waarop je
hebt geslagen. Ook werkt
Arnica Gel aangenaam ver-
zachtend als je je simpelweg
hebt gestoten of in huis over
iets bent gestruikeld.
Arnica Gel combineert de
krachtige werking van de

Arnica-plant rnet de verkoe-
lende werking van een gel.
De gel zorgt er bovendien
voor dat weefsel en bloedva-
ten zich na een val of stoot
weer snel samentrekken.
Het hoge percentage Arnica
(30%) bevordert de doorbloe-
ding van het weefsel, wat
zorgt voor een snellere toe-
voer van zuurstof en voe-
dingsstoffen naar de betrok-
ken plek. Tegelijk zorgt het
voor een snellere afvoer van
afvalstoffen die bij het her-
stelproces vrijkomen. Hier-
door wordt het herstel posi-
tief beïnvloed en onder-
steund. Arnica Gel werkt
daardoor verzachtend,
waardoor je al snel minder
last hebt na een val of stoot.
Arnica Gel is geen genees-
middel maar een gezond-
heidsproduct. Het product
is daardoor zowel verkrijg-
baar bij apotheken en dro-
gisterijen, als bij veel re-
formhuizen en natuurvoe-
dingswinkels (soms bestel-
len). Lees voor het kopen de
aanwijzingen op de verpak-
king.

RECLAME-
DRUKWERK
AFFICHES - FOLDERS - BROCHURES - FIYERS /
PROGRAMMABOEKJES - LEAFLETS /
MAM NAAR DE VELE MOGELIJKHEDEN

d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
info@weevers.nl
www.weevers.nl

ALLEEN DEZE WEEK: <
OP DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

BONZO ADULT
MENUBROKKEN
Voor een optimale
conditie. 15 kg
Prijs per kg 1,06

«r95 2-ZITS BANK

BRAZIL MERANTI
Hardhout, 2-zits,
bouwpakket 120 er

Voor adressen; zie www.welkoo

Jouw
beroep,
ons
beroep!

Werken bij de Agrarische
Bedrijfsverzorging!

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is al 40 jaar dé arbeidsbemiddelaar,
voor zowel de agrarische sector als de bouw, grond-, weg- en waterbouw, metaalsector,

groenvoorziening en transport (bedrijvenmarkt). Wij hebben inmiddels meer dan 2500
medewerkers in dienst en dit aantal groeit nog dagelijks.

Werken in de agrarische sector op een vast werkadres?
Dat kan bij de Agrarische Bednjfsverzorging.Wij hebben een groot aantal vacatures, zowel fulltime als parttime. Voor de
parttime functies geldt dat een combinatie met twee of drie parttime functies bij (andere) bedrijven tot de mogelijkheden
behoort, waardoor je fulltime aan de slag kunt. Je bent in (vaste) dienst bij de Agrarische Bedrijfsverzorging, waardoor zaken
als verlening etc. goed geregeld zijn.

Wij hebben op dit moment in de AGRARISCHE SECTOR de volgende vacatures:

VARKENSHOUDERIJ
Op een gesloten bedrijf in de omgeving van Vragender, zoeken we een fulltime medewerker
Fulltime vacature in de omgeving van Westendorp
Fulltime medewerker, incl. zaterdagmorgen, in de omgeving van Winterswijk
In de omgeving van De Heurne een medewerker voor de donderdag
Fulltime medewerker in de omgeving van Azewijn
In de omgeving van Winterswijk, een parttime medewerker
Parttime medewerker in de omgeving van Isselburg-Anholt (BRD)
In de omgeving van Geesteren (evt. een bedrijfswoning beschikbaar), een fulltime vacature
Fulltime medewerker in de omgeving van Hengelo (Gld.)

MELKVEEHOUDERIJ
Medewerker voor de woensdagmorgen in de omgeving van Beek
In de omgeving van Zutphen, parttime medewerker, 4 avonden melken en periodiek een avond in het weekend,
Parttime medewerker (inclusief S avonden melken) in de omgeving van Babberich
In de omgeving van Toldijk, parttime medewerker voor l dag in de week (niet de maandag)
Parttime medewerker, incl. melken, in de omgeving van Brummen

OVERIG
• Parttime medewerker voor de maandag, voor een pluimveehouderij in de omgeving van Varsseveld
• Een bedrijf in de mengvoerbranche in de omgeving van Doetinchem, een fulltime medewerker
• Parttime medewerker voor de donderdag (om de drie weken), het betreft inpakwerk van vlees op een slachterij en

vervolgens terugbrengen naar Winterswijk. Rijbewijs BE is verreist
• Fulltime/parttime medewerker in de omgeving van Zutphen voor controlewerkzaamheden

Daarnaast hebben wij in de BEDRIJVENMARKT plaats voor:

Vakantiekrachten, oproepkrachten, schoolverlaters.

Zoek je tijdelijk werk of zoek je werk met kans op een vast dienstverband?
En ben je iemand die weet van aanpakken, flexibel is en daardoor breed
inzetbaar om in verschillende sectoren van de bedrijvenmarkt te werken
o.a. groen, bouw, grond-, weg- en waterbouw en technische sector!
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Je wordt ingezet op uitzendbasis
met kans op een vast dienstverband.

VOOR ALLE BOVENSTAANDE VACATURES GELDT:

Goede arbeidsvoorwaarden
De primaire, secundaire en tertiare arbeidsvoorwaarden zijn
zonder meer goed! Naast een uitstekend loon hebben wij zaken
als reiskostenvergoeding, verstrekking van werkkleding, pc-privé
project, spaarloonregeling en collectieve verzekeringen goed
geregeld. Ook besteden wij veel aandacht aan scholing en veilige
werkomstandigheden!

Meer weten over één van bovenstaande vacatures?
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met de Bedrijfsverzorging

via 0900-9896. We vertellen je graag meer. Je kunt ook binnenlopen

bij onze vestiging in Vorden, Kerkstraat la of aan de Rentenierstraat 21
in Lichtenvoorde.

Kijk voor meer info op onze internetsite

www.bedrijfsverzorging.nl

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Postbus 7 , 7 2 1 8 ZG Almen, Tel: 0900 - 9896



Internationaal topevenement

Farm & Country
Fair & Festival

Open dag bij de biologische boer

Van vrijdag 21 tot en met zon-
dag 23 juni 2002 vindt in IJzerlo
(gemeente Aalten) de 7e FARM &
COUNTRY FAIR plaats.

Deze verrassend veelzijdige beurs
- telt ontelbare artikelen van klein
tot groot - van knopspelden t/m
auto's, tuinieren, hobby, land-
bouw, etc., teveel om op te noe-
men - je kunt het zo gek niet be-
denken of er is altijd wel iets watje
interesse heeft. Met meer dan 270
stands, prachtige shows en presen-
taties, honderden dieren en voor
kinderen diverse attracties is het
qua opzet uniek in z'n soort. Een
gezellige sfeer - een kwalitatief
hoog niveau én een gastvrijheid
die maakt dat iedereen er zich
thuis voelt - dat zijn de elementen
die de Farm & Country Fair zo suc-
cesvol hebben gemaakt. Het is nu
voor het eerst dat er op de zater-
dag (22 juni) ook een Internatio-
naal Folk- en Country Music festi-
val zal worden gehouden (in een
mega tent op het beursterrein).
Omdat een dergelijk evenement
specialistische kennis vereist heeft
men de assistentie gevraagd van
concert organisatie Stone Valley te

Lichtenvoorde. Een entreekaart
van de Fair geeft tevens recht op
toegang tot het festival. Naast de
zaterdag is er ook op de beide an-
dere dagen volop van live muziek
te genieten (Lucky Bags en Beggars
Row). Het festivalprogramma op
zaterdag 22 juni ziet er als volgt
uit: * LUCKY BAGS - 5 persoons
vrouwenhand (Engeland), * LYNN
MILES BAND - 4 persoons formatie
(Canada), * TERRY CORDON (Ier-
land), * 4 WHEEL DRIVE - 5 per-
soons bluegrass band, nummer l
van Europa 2002 (Ned./Dld./Blg.), "
BEGGARS ROW - 6 persoons band,
bekend als "de Schotse storm"(sen-
sationeelü) en gekleed in traditio-
neel geruite kilts en plaids (Schot-
land). Personen die uitsluitend en
alleen voor de Fair komen zullen
geen hinder ondervinden van dit
muziekevenement.
Vanuit de plaatsen Aalten en Dinx-
perlo is de route naar het beur-
sterrein aangegeven met ANWB
borden. De parkeerplaats (25 hec-
tare) ligt direct naast het beurster-
rein. Vanaf het station in Aalten
loopt een pendeldienst.
Voor openingstijden en entreeprij-
zen zie de contactjes.

AOGOOST verbouwt
AOC Oost, kenniscentrum voor
voeding, natuur en milieu ver-
bouwt haar schoolgebouwen.

De afdelingen Voorbereidend Mid-
delbaar Beroepsonderwijs (12-16
jr.), Middelbaar Beroepsonderwijs
(16-20 jr.) en Trainingen en Projec-
ten (cursusonderwijs) worden in
een nieuw jasje gestoken omdat
het leerlingenaantal stijgt en er
een vernieuwde onderwijsvisie is
ontstaan.

Dit houdt in, dat er extra lokalen
komen en de kantine gemoderni-

seerd wordt. Daarnaast komt er
een nieuw technieklokaal en een
dierenverblijf bij, naast de reeds in
gebruik genomen kas.

Er wordt een Open Leercentrum
gerealiseerd waarin leerlingen on-
der toezicht en met begeleiding
bezig zijn met opdrachten. Hulp-
middelen als computer, vaklitera-
tuur, boeken, videobanden, DVD
en cd-rom staan ter beschikking.

Zo kunnen leerlingen vaardighe-
den onder de knie krijgen, die ver-
eist worden in het leven en in de
moderne maatschappij.

Het Vordense biologische be-
drijf De Vijfsprong, aan de Ree-
oordweg 2, houdt op zondag 23
juni een open dag.

Dit gebeurt in het kader van de
landelijke Open Dag bij de Biologi-
sche Boer, die als elk jaar wordt ge
organiseerd door Platform Biologi-
ca. In het hele land zetten biolo-
gisch werkende boeren in het
weekend van 22 en 23 juni de deu-
ren open voor het publiek. Zo kan
de consument een kijkje nemen in
de praktijk van de biologische
landbouw.
De Vijfsprong doet aan dit initia-
tief mee op de zondag.

De Vijfsprong is, ook binnen de
sector biologische landbouw, een
bijzonder bedrijf. Niet alleen
wordt hier voedsel geproduceerd
op een manier die recht doet aan
de dieren en het milieu, maar bo-
vendien wordt hier zorg geboden
aan mensen. Vlak bij de zorgboer-
derij komen vijf wegen bij elkaar
(vandaar de naam). Dit is een beeld
dat verwijst naar de zoektocht van
de mens naar zijn eigen levens-
weg. De Vijfsprong biedt onder-
dak, behandeling en zorg aan
ruim tien mensen met een psy-

chiatrische hulpvraag en een klei-
ne 20 mensen met een verstande-
lijke beperking. Het boerenleven is
hierbij de spil, de antroposofie de
inspiratiebron.
Uitgangspunt bij de zorg- en hulp-
verlening op de Vijfsprong is de
overtuiging dat een gezond leef-
en werkklimaat genezend werkt.
Het zwaartepunt in de hulpverle-
ning ligt dan ook in het aanbieden
van een omgeving waarin het ge-
zonde overheerst en waarin men-
sen worden aangesproken op dat-
gene wat ze wel kunnen.

De Vijfsprong is een gemengd
agrarisch bedrijf met koeien, paar-
den, bouwland, een tuinderij, zui-
velverwerking en een kas. Er wordt
gewerkt volgens de biologisch-
dynamische landbouwmethode.
Biologisch door rekening te hou-
den met de plant en de aarde, en
met de kringlopen in de natuur.
Dat wil zeggen .dat de grond ver-
zorgd wordt met compost in
plaats van kunstmest en dat men
de planten op een natuurlijke ma-
nier gezond houdt, in plaats van
het bestrijden van ziekten met
chemische middelen. Het dynami-
sche aspect slaat op het bewust
omgaan met de kosmische samen-

hangen in het begeleiden van al
wat groeit.
Tijdens de open dag krijgt men de
gelegenheid te zien, wat dat in de
praktijk allemaal inhoudt. Op de-
ze dag zullen er verschillende
rondleidingen over het bedrijf ge
geven worden. Bovendien is er
een doorlopende videopresentatie
over De Vijfsprong. Er zijn info-
stands waar men zich kan laten in-
formeren over natuurvoeding, bio-
logisch-dynamische landbouw en
antroposofische gezondheidszorg.
Tevens zijn er boeken verkrijgbaar
en kan men voorlichting krijgen
over opnamemogelij kneden op De
Vijfsprong. En als men liever de ei-
gen gang gaat kan man een route
beschrijving krijgen van de Vijf-
sprong-wandelroute.

De hele dag is er bovendien een
feestelijk terras waar men biolo-
gisch-dynamische hapjes en
drankjes kunt krijgen en waar live
muziek te beluisteren is. Voor de
kinderen is er ook van alles te be
leven. Er kan worden paard gere-
den en er zijn kinderworkshops
kaasmaken. En natuurlijk is de
boerderij winkel geopend.
Het belooft een gezellige en infor-
matieve dag te worden op 23 juni.

nerlj n e t e n imt op
L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l w o n e n z i t t e n b i j De
W o n e r i j goed. C o m f o r t a b e l e fau teu i l s en b a n -
ken, s a l o n t a f e l s , s m a a k v o l l e e e t h o e k e n en
d r e s s o i r s z i j n s l ech t s v o o r b e e l d e n van wat u
b i j De W o n e r i j z o a l zu l t v i n d e n . Maar ook
v o o r uw r a a m d e c o r a t i e , v e r l i c h t i n g o f v l o e r -
b e d e k k i n g ben t u bi j De W o n e r i j aan het
j u i s t e ad res . De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j
z i j n s f e e r m a k e r s b i j u i t s t e k en z o r g e n v o o r
een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in ieder hu is . U pakt
nu a l sne l h o n d e r d e n gu ldens v o o r d e e l mee.

op alle artikelen

10% korting
Showroommodellen tot

50% korting
start woensdag>?junL

i n s f e e r v o l l e

Adres

Telefoon
Internet

i n r i c h

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

t i n g e n
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ZATERDAG l O JUNI

VADERDAG-aktie
bij besteding 10,- euro gratis kado

ALTIJD NOG VERKOOP VAN :

DE VALEWEIDE
BLOEMEN

ZUTPHENSEWEG 39
7251 DH VORDEN TEL. 551318

dé DIERENSPECIAALZAAK

Kijk

nieuws
op;

AN: ÏONY

°^^-Tcl. (0575)

Sandalwood
Bad- en Douche Gel van 'Oabtree'

Tuinfakkel
(klein) 4 stuks

Tuinfakkel
(lang, citronclla) 4 stuks

Tuimeltoorts

VADER
verwennen!
Ook daaraan is bij An-
thony's gedacht, met
deze VADERDAG aan-

biedingen

€12,95

€ 2,00

€ 2,50

€12,50

Gietijzeren Egel Staptegel

Vlaggestokhouder

Kraan
met koperen dierenfiguur

€ 9,00

€12,50

€12,95

En... 10% korting
op zo 'n stoere WvlX ^J0dt.

Vaders prettige dag gewenst.

Tot ziens bij Anthony's Burg. Galleestraat 22

Hé verplegende
Zin in één werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem in 2002 helpen om

ruim 6400 langdurig zieken en (zwaar)

lichamelijk gehandicapten een onverge-

telijke vakantie te bezorgen?

Sluit je dan aan bij ons enthousiaste en

supergemotiveerde team van meer dan

6700 vrijwilligers, waaronder een groot

aantal verpleegkundigen en zieken-

verzorgenden. Het kost je een weekje

van je vrije tijd, maar je krijgt er dan ook

heel wat voor terug.

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 62 of kijk
op www.zonnebloem.nl

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

de Zonnebloem®
Postbus 1100 4800 CC Breda Postbank 1098510
E-mail info@zonnebloem.nl lnternetwvvw.7onnebloem.nl

Laat kinderen spelen!

Als kinderen samen spelen
leren ze samenleven. Denk
samen met uw kinderen na
over waar en hoe zij

kunnen spelen. Vraag het
gratis SpelenSpel aan bij
Jantje Beton!

JantjeöBeton
N A T I O N A A L J E U G D F O N D S

Postbus 85233, 3508 AE Utrecht,
info@jeugdfonds.nl



Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

lllrWildkamp

Hoofdkontoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcufe (Gld.)

Tel. 0545-272795
• Wefif (Gld.)

Tel. 0314-683319

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens

bij ons aan.

U kunt dan

uitzoeken uit de

enorme collectie

kaartjes.

Als presentje

mag u een leuk

cadeautje

uitzoeken.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

"Volop vaderdag voordeel
waarmee ik thuis kan komen!"
Laat u inspireren en profiteer van diverse vaderdag aanbiedingen
in onze bouwmarkt.

Nieuw!
Assent breteloverall
Korenblauw,
maat 48 t/m 62
Nu voor vaderdag: € AA

Gereedschapskoffer
Grijs/geel, 16 inch
Nu voor vaderdag: € A QC
(25% korting) *

Toolbox ^Öfe
Grijs, 22 inch
Nu voor vaderdag € jy QC ̂ a

Boormachinekoffer
Kunststof met assortiments-
bakjes in deksel^ ucmje:> in uervdci

Nu voor vaderdag: € O QC

W l
Alle prijzen gelden inclusief BTW. fHCI. Helemaal mijn idee.

BouwCenteriHCI
Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel 0575 46 81 81
Ulft - Ettenseweg 39 - t e l . 0 3 1 5 6 9 6 2 0 0
Zevenaar - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

VERKOOP VAN DE
ALLERLAATSTE
MAGAZIJN-
RESTANTEN!

ZATERDAG l 5 JUNI
van 9.OO tot 18.OO uur

ALLES MOÉT WEG!
Meubelfabriek Otten b.v.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL. (0314) 63 12 19

Ontwerp en realisatie internetsites

et

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

Weevers

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities



oor
vaders:

de afwas
uit handen

VADERDAG: de dag bij uitstek om definitief de afwas uit handen te

geven want met een vaatwasser van HOLTSLAG wordt afwassen een

fluitje van een cent. Ook in uw keuken een vaatwasser? Ga of bel even

naar HOLTSLAG RUURLO Spoorstraat 28 Ruurlo. Telefoon (0573) 452 000

HOljSLAG De beste keus !

ORDELMAN & DIJKMAN
H E N G E L O ( G L D )
CENTRALE VERWARMING • LUCHTBEHANDELING • SANITAIR • LOODGIETERSWERK • ELECTRO

Ordelman & Dijkman
Installatietechniek b.v.
is een onderdeel van de
VLo-Installatiegroep met
vestigingen in Rijssen,
Hengelo (Gld.), Halsteren,
Enschede en Emmen.

Als zelfstandige vestiging
worden de volgende werkzaam-
heden uitgevoerd.
• CV installatie's
• Luchtbehandeling
• Gas en waterinstallaties
• Sanitair
• Loodgieterswerk
• Elektra

Tot onze opdrachtgevers
behoren:
• Bouwbedrijven
• Architecten
• Woningstichtingen
• Defensie
• Particulieren
• Bedrijfsleven
• Bouwmanagementsburo's

Het personeelsbestand bedraagt
ca. 30 medewerkers (sters).
Het totale personeelsbestand
van de VLo-Groep bedraagt
ca. 170 medewerkers(sters).

Binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar:

• Telefoniste/receptioniste
Voor deze veelomvattende functie zoeken wij iemand
voor o.a.:
• telefoonverkeer • postverwerking • faxverwerking
• typewerk • administratieve ondersteuning, etc.
Voor deze functie is kennis van Word en Excel
een vereiste.

• Tekenaar/werkvoorbereider
W-installaties

Wij zijn op zoek naar iemand die zelfstandig projecten
kan voorbereiden en verwerken op tekening.
MIT is gewenst, of door ervaring verkregen.
Ervaring met AutoCAD tekenprogramma's.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
dhr. G.W. Dijkman, te bereiken onder nr. (0575) 46 12 85
of 06 22666640.

Sollicitaties kunt u richten aan:
Ordelman & Dijkman Installatietechniek B.V.
t.a.v. G.W. Dijkman
Postbus 65 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Bezoekadres: Zelhemseweg 30, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 85 Fax (0575) 46 11 84.

Zonder U geen Unicef.
Zonder U kunnen we geen verloskundigen
opleiden voor de baby's van Bangladesh.
Word lid. Bel 070-3339300 (kantooruren

NEDERLAND TELT
TWEE MILJOEN
BUIKPATIËNTEN

Crohn-
patiënte

Natascha
(26):

Sommige

lijden jaren
onnodig

pijn..

WIE NEEMT ZE
SERIEUS?

Buikproblemen? Surf dan naar
www.mlds.nl of bel onze infolijn:
0900-20 25 625 (0,10 p/mm) op
werkdagen van J4.00 tot 17.00 uur.

MAAG
LEVER
DARM

STICHTINGO
DE MAAG LEVER

DARM STICHTING
GIRO 2737

l

REUNIE
WKEN

toldijk
vrijdag 28 juni 2OO2

^^ JJC Flophouse 2O.OO uur

Kaarten voor de Supertentoptredens
a€22,-(excl. reserveringskosten)

zijn nu overal te koop!

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

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

Tel. 0575 451205
Slagerij Aalderink - Hoogstraat 8 te Toldijk

* Tel. 0575 451303
Café De Bierkaai - Wichmondseweg 30 te Baak

Tel. 0575 44 13X5
lafé de Seven Sternen - J.F. ülmanstraat 6 te Steehderën

11464

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

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nld r u k k e r i j Weevers
VP "

(.1
I I O I M J



Vishandel Hengel winnaar
Haringtest Doetinchems Vizier

Vakanties weer in aantocht.

Woensdag 5 juni kwam het
Doetinchems Vizier met een
Haringtest.

Deze haringtest werd gehouden
onder de vier vaste verkooppunten
in de regio Achterhoek.

Op de vier vaste verkooppunten

had het Doetinchems Vizier twee
Hollandse nieuwe gekocht. De
acht zilte zeebewoners werden ver-
volgens beoordeeld op de verpak-
king, het uiterlijk en de smaak. In
alle gevallen was er met het aan-
zien van de haring niets mis. Goed
schoongemaakt, mooi rood op de
graat en stevig visvlees. De Hol-

landse nieuwe van Vishandel Hen-
gel voldeed aan alle criteria. Mede
hierdoor werd Vishandel Hengel
eerste met 11 punten.

Natuurlijk gaan wij op deze voet
verder. Het succes willen wij graag
met u delen. Zie onze aanbieding
in de krant.

Ondertekening sponsorcontract

Dick van Tin telen zet de handtekening onder de overeenkomst. Links van hem duovoorzitter William van der Veen,
rechts duovoorzitter Gerard Greven

Voor het internationale Willem
Kuiper jeugd toernooi werden
onlangs de contracten gete-

kend met de nieuwe
sponsor Tiger Balsem.

hoofd- De ondertekening vond plaats in
de kantine van de w Vorden.

CBR Zutphen per 4 juni
naar De Bronsbergen
Het CBR in Zutphen gaat ver-
huizen. Met ingang van dins-
dag 4 juni worden de praktijk-
examens en tussentijdse toet-
sen afgenomen vanuit Vesting
De Bronsbergen. Dit multifunc-
tionele recreatiecentrum ligt
aan de Bronsbergen 25.
Tot en met donderdag 30 mei
vinden de praktijkexamens nog

plaats vanaf de huidige locatie bij
Café Modern aan de Troelstralaan
106. De verhuizing naar Vesting De
Bronsbergen past binnen het be-
leid van het CBR om de kwaliteit
van de examenplaatsen te optima-
liseren. Met de nieuwe locatie
hoopt het CBR nog beter te kun-
nen aansluiten op de wensen van
rijscholen en kandidaten.

Jaarlijks worden in Zutphen zo'n
2.700 praktijkexamens en ruim
200 tussentijdse toetsen afgelegd.
De examenkandidaten komen on-
der meer uit Borculo, Brummen,
Gorssel, Hengelo (Gld.), Lochem,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Warns-
veld en Zutphen. In totaal zijn in
Zutphen en omgeving 28 rijscho-
len actief.

De vakanties staan weer voor ae
deur en de politie biedt aan in-
woners van de IJsselstreek nog
steeds de service om het huis
tijdens hun afwezigheid te con-
troleren.

Daartoe kan men op het plaatselijke
politiebureau een zogenaamde

afwezigheidsmelding invullen. De
controles van de woningen vinden
in Zutphen en omgeving plaats in
samenwerking met de Stadswacht-
organisatie. In de overige plaatsen
doet de politie dat zelf.

Voorkomen van misdrijven is niet
alleen een zaak van de politie

GENDA V O R D E N
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op woensdag- en don-
derdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informa-
tie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

JUNI
12 Handwerkmiddag Welfare +

kraamverkoop de Wehme.
12 Bloementuinarrangement via

deVW.
12 ANBO klootschieten bij de klei-

ne Steege.
13 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
15 St. vriendenkring Klein Axen,

Nieuwstad 10. Lezing Robert
Boerman over graancirkels.

17 Bridgeclub Vorden.
17 t/m 20 Avondvierdaagse.
18 HSV de Snoekbaars, kanaalwed-

strijd.
19 ANBO klootschieten bij de klei-

ne Steege
21/22 Oranjefeest Wildenborch.
22 HSV de Snoekbaars, senior wed-

strijd.
24 Bridgeclub Vorden.
24 t/m 28 Zwemvierdaagse in de

Dennen.
26 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.
26 Bloementuinarrangement.
26 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
28-29 Zomerspektakel Kranenburg

Jonkerbos.
30 KSV de Snoekbaars, vierhoek-

wedstrijd.

Theater voorstelling
Prins Onbedroefd
Woensdagmiddag 19 juni a.s. is
het zover, dan zullen de 22 kin-
deren en tieners van Jeugd
Theater Vorden hun voorstel-
ling Prins Onbedroefd opvoe-
ren op het grote toneel in het
Dorpscentrum.

Onze leiding van Lotte van Dam is
er vanaf januari wekelijks op de
woensdagmiddag gerepeteerd aan
deze Zweedse sage.

Het verhaal gaat over een prins,
prins Onbedroefd. Hij krijgt deze
naam van zijn vader de koning,
opdat hij enkel vreugde, schoon-
heid en geluk zal kennen.

Het hele hof staat in dienst van
deze schijnwerkelijkheid. Maar op

de dag dat prins Onbedroefd /.elt
tot koning wordt gekroond, trekt
de nieuwsgierige jonge koning de
weide wereld in op zoek naar ... de
droefheid.

Na verscheidene ontmoetingen
en beproevingen vindt de jonge
koning in het echte leven het
echte geluk!

De kinderen van 6 t/m 10 jaar ne
men het koorwerk voor hun reke-
ning en de tieners spelen de perso-
nages in deze unieke voorstelling.
Komt dat zien! Deze voorstelling is
ook speciaal voor oudere van da-
gen. Kaartverkoop in het Dorpcen-
trum. Voor informatie over de
voorstelling en de theaterlessen
kan men bellen naar 55 54 01.

Klootschiettoernooi Linde
Zondagmiddag werd in het
buurtschap Linde een kloot-
schiettoernooi gehouden welke
werd georganiseerd door 't Pra-
othuus in samenwerking met
de familie Stokkink. Er was een
parcours uitgezet met een leng-
te van circa 5 kilometer. Er ver-
schenen in totaal 18 teams aan
de start. Start en finish bij t'
Praothuus.

DE UITSLAGEN WAREN:
Heren: l Stokkink I in totaal 59
worpen en 15 meter; 2 Wilden-
borch I- 61 worpen en 27 meter;
3 Delden 63 worpen en 28 meter.
Dames: l Hackfort 88 worpen en

14 meter; 2 Stokkink 90 meter en
13 meter.

Gemengde Klasse: l Stokkink
74 worpen en 39 meter; 2 Delden
76 worpen en 3 meter; 3 Wilden-
borch II- 80 worpen en 9 meter.

Vrije Klasse: l Wierssebroekweg I-
56 worpen en 67 meter; 2 Wiersse-
broekweg II- 70 worpen en 38 me-
ter; 3 Wierssebroekweg III 72 wor-
pen en 123 meter.

Zondag 7 juli organiseert de
buurtvereniging 'Delden' een kloot-
schietmarathon met een lengte
van 10 kilometer.

De Snoekbaars
Voor het eerst sinds haar 54-jarig
bestaan heeft de hengelaarsvereni-
ging 'De Snoekbaars' een viswed-
strijd voor 55 plussers georgani-
seerd. Het werd aan de oevers van
de Veengoot een gezellige 'bedoe-

ning'. Dat de vangst matig was
mocht de pret niet drukken. De
uitslag was als volgt: l W. Bulten 95
cm; 2 L. Visschers 48 cm; 3 W. Vree-
man, 40 cm; 4 D. Weustenenk 17
cm; 5 W. Aalderink 12 cm. Op 27 ju-
ni wordt wederom een wedstrijd
voor 55 plussers georganiseerd.



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

^ oo^oovoor slechts TÏ JL£D*

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

16 m2, keuken 8 m2 alfes 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 97/06 51618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

HOME

n Vakschilders geeft
leur aan wonen en werken

Een enthousiast team uitstekend opgeleide
vakmensen zorgt voor professioneel

schilder- en onderhoudswerk.
Goede advisering, voorbereiding,

coördinatie en controle levert u de garantie voor
vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 00
of kijk op www.harmsenvaKschilders.nl

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00 Een sterk team voor al uw schilderwerk

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Trekkertrek
Hengelo (Gld.)
Zondag 7 juli vindt de

trekkertrek weer plaats.

Zowel de Standaardklassen
2,5 - 3,5 - 5,0 - 6,5 ton alsook de

Superstandaard kunnen meedoen.

De inschrijving vindt plaats
op 13 juni vanaf 20.00 uur in

café-sportcomplex de Veldhoek
te Veldhoek

(tussen Ruurlo en Zelhem)

GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek

(ca. 120 medewerkers) is een door

Lloyd's gecertificeerde onderneming,

die zich beweegt op het gebied van de

toelevering van halffabrikaten en

complete eindproducten.

Deze producten worden in hoofdzaak

vervaardigd uit dunne plaat- of

bandstaai.

De fabricage vindt plaats op moderne

grotendeels CNC-gestuurde machines

(kleine tot middelgrote series), waarbij in

de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt

van CAD/CAM faciliteiten.

Voor de grote series wordt gebruik

gemaakt van eigen ontwikkelde en

gefabriceerde stempels of speciaal-

machines.
v

GOMA B.V. is gevestigd aan de

Ruurloseweg 80' te Hengelo (Gld.).

Krkcncl d(x>r de
K;i;id voor cl c
Certificatie

Door toenemende activiteiten zijn wij, op korte en langere
termijn, op zoek naar medewerkers voor de volgende
functies:

• CNC-kanter
zelfstandig instellen en bedienen, 2-ploegendienst.

• Poedercoater
t.b.v. het handspuiten van producten.
Kans op 2-ploegendienst in de toekomst.
Eventueel met heftruckcertificaat.

• Inpakker/'afhaler
werkzaam in de poedercoatafdeling.
Kans op 2-ploegendienst in de toekomst.
Eventueel met heftruckcertificaat.

Wilt u nadere inlichtingen?
Neem dan contact met ons op of bezoek onze website:
www.goma.nl
Wilt u voor één van deze functies in aanmerking komen,
stuur dan uw brief of e-mail, voorzien van c.v., aan de af-
deling PZ, t.a.v. dhr. A. Abbink.

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek
Postbus 8
7255 ZG Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 82 11
Fax: (0575) 46 82 75
E-mailadres: info(5)qoma.nl

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

DE SPANNEVOGEL
... ^onwerend/de/bette/

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

keuken of slaapkamer. Wij voeren voor u
een breed assortiment exclusieve zonwering
voor binnen en buiten, voor vier seizoenen.

In onze vestiging in Hengelo Gld hebben
wij een complete, ruim gesorteerde

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

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

horizontale en vertik a Ie jaloezieën.

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

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

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

www.spannevogel.nl



Baby olifant in Emmen

L

Op maandagavond 27 mei jl. is
een olifant geboren in het

* Noorder Dierenpark. Het is de
tweede olifantenbaby dit jaar
in een te verwachten reeks van
vier.

De moeder is Yu Zin en het is al-
weer haar derde kind. Het is ook
haar derde zoon. Al snel na de be-
valling konden de verzorgers het
geslacht van het jong vaststellen.
Bij de geboorte was niemand aan-
wezig. Het was namelijk aan Yu
Zin niet te zien dat een bevalling
aanstaande was. Dat is ook nor-

* maal bij een ervaren olifanten-
moeder. Pas op het allerlaatste
moment is aan het dier te zien dat

er iets staat te gebeuren. Nog geen
kwartier later kan er dan al een
kalfje rondlopen. Olifanten die
voor de eerste keer een jong krij-
gen, hebben duidelijk meer moei-
te. Vaak is bij zo'n aanstaande jon-
ge moeder al één of zelfs twee da-
gen van tevoren te zien dat de be-
valling aanstaande is.
Yu Zin is niet de enige olifant die
in 2002 een kind krijgt in het
Noorder Dierenpark. Er worden
nog twee geboortes verwacht. De
eerste vermoedelijk binnen enkele
weken en daarna nog één kort na
de zomer.
Er zijn inmiddels zoveel olifanten
geboren in Emmen dat het tijd
wordt om een keer van stier te rui-

len. Mingalar Oo is de oudste doch-
ter van stier Naing Thein. Zij is nu
geslachtsrijp en kan dus gedekt
worden. Daarom wordt uitgeke-
ken naar een geschikte olifanten-
stier die geen familie is van Min-
galar Oo. Het lijkt erop dat er in
een Engelse dierentuin een ge
schikt heerschap beschikbaar is.
Als voor de Emmense Naing Thein
een goede bestemming is gevon-
den, zal een wisseling van de
wacht kunnen plaatsvinden.
Het nu geboren olifantje oogt zeer
vitaal en is flink beweeglijk. Ge-
zien het zachte weer kan hij waar-
schijnlijk al vóór het weekend met
de kudde mee naar het buitenver-
blijf.

Reborn op weg naar
het concert op 29 juni 2002

Met nog een paar weken voor
de boeg, komt het concert van
zaterdag 29 juni a.s. dichterbij.
De voorbereidingen hiervoor
zijn in volle gang.

De gastoptredens worden verzorgd
door de Harmonie en de Mallet-
band van Chr. Muziekvereniging
Crescendo.
Als thema voor deze avond is ge
kozen: "Take the music". De bele
ving van dit thema zal voor ieder-
een verschillend zijn. Maar door
de verschillende genres hebben
wij voor elk wat wils in onze mu-

zikale koffer. De bagage van deze
koffer zal zeker de moeite waard
zijn om naar te luisteren.
Het koor Reborn en de Christelijke
muziekvereniging Crescendo, bei-
den afkomstig uit Hengelo Gld.,
zullen hun veelzijdige repertoire,
afwisselend ten gehore brengen.
Een aantal nummers worden ge
zamenlijk uitgevoerd.

Het concert zal plaatsvinden op
zaterdag 29 juni 2002 in Sporthal
de Veldhoek, Varsselseweg 55 in
Veldhoek. De zaal is vanaf 19:30
uur open, aanvang van het con-

cert is 20:00 uur. Na afloop is er ge
legenheid voor het nuttigen van
een drankje in de bar van de sport-
hal.
De kaarten zijn vanaf 14 juni a.s.
verkrijgbaar bij de volgende adres-
sen:
* VW-kantoor te Hengelo Gld.
* Speelgoed-huishoud-kadoshop

Sueters te Hengelo Gld. en Vor-
den

" Sporthal De Veldhoek
Voor verdere informatie verwijzen
we u naar de advertentie elders in
dit blad
Tot zaterdagavond 29 juni!

Nationale collecte
epilepsie gestart met
grootste collectebus

TV-presentatrice Lucille Werner
opende, samen met 200 kinde-
ren met epilepsie, op maandag
3 juni de nationale collecte-
week voor de epilepsiebestrij-
ding.

Dit gebeurde bij de Waterlelie, een
school voor kinderen met epilep-
sie in Heemstede. Lucille Werner is
onder meer bekend van het televi-
sieprogramma 'Alle dieren tellen
mee'. Nadat Lucille Werner op een
verrassende manier te voorschijn
getoverd was deed zij de eerste
euromunt in de grootste collecte
bus van Nederland. Ook de kinde
ren hebben bij deze actie een be
langrijke rol.

De collectebus symboliseert de
wens van het Nationaal Epilepsie
Fonds: veel geld ophalm om vcor-
lichting over epilepsie te geven,
wetenschappelijk onderzoek te
subsidiëren, begeleide vakantierei-
zen voor mensen met epilepsie te
organiseren en overige hulpverle

ning te ondersteunen in Neder-
land en de ontwikkelingslanden.

In Nederland hebben ruim 100.000
mensen epilepsie, wereldwijd zijn
er 50 miljoen mensen met epilep-
sie. Ondanks deze aantallen is epi-
lepsie nog te weinig bekend. Het
thema van de collecteweek luidt:
Laat haar niet vallen. De opbrengst
van de collecte is van groot belang,
de zorg voor kinderen en volwas-
senen met epilepsie kost veel geld
en het Nationaal Epilepsie Fonds
krijgt geen subsidie van de over-
heid.

Epilepsie is een tijdelijke functie
stoornis in de hersenen. Een epi-
lepsieaanval ontstaat door over-
matige elektrische activiteit in de
hersenen. Het normale functione
ren wordt dan tijdelijk verstoord.
Aanvallen kunnen er heel ver-
schillend uitzien, iemand kan bij
een grote aanval op de grond val-
len, maar kan ook heel even afwe
zig zijn, wat niemand opvalt.

Grote rommel- en
boekenmarkt
Traditiegetrouw organiseert de
activiteitencommissie van de
S.V. Halle, twee weken vooraf-
gaand aan de Halse school en
volksfeesten, weer hun groots
opgezette rommel- en boeken-
markt op het sportterrein van
S.V. Halle, achter zaal-café Nij-
hof te Halle. Dit jaar is dit eve-
nement op zondag 23 juni.

De poort gaat precies om 11.00 uur
open. Om dit jaar de opgehaalde
spullen en boeken zoals gebruike
lijk goed uit te stallen, is er weer
een uitbreiding van kramen nodig
tot 250 meter lengte.
Alles ligt weer redelijk gesorteerd

en overzichtelijk in de overdekte
kramen. Omdat in Halle gezellig-
heid troef is, is er een ruim terras
aanwezig om te genieten van een
hapje en een drankje.
Dit kan uiteraard ook in het club-
huis. De entree van de rommel-
markt is l euro, maar hiervoor
krijgt men dan wel een gratis con-
sumptie. De organisatie denkt een
prachtige markt te hebben georga-
niseerd, waarbij iedereen aan zijn
of haar trekken kan komen.
Mocht u nog echt goede spullen of
alles wat leesbaar is overhebben,
dan kunt u ze 's middags de 21- of
de 22ste juni nog komen brengen.
Voor informatie bel: 0314-624029.



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ALLE SOORTEN

BROOD
(MU.V.BROOD

VAN TOEN)
3 VOORoo

MBSBURGER
BROODJES

ROOMBOTEF
CROISSANTS

NU 5 VOOR

HARDE DUITSE
BROODJES

Aanbiedingen deze week:

RUNDERSUCADELAPPEN 1 kg

HAMLAPPEN OF FRICANDO 1 kg

VERSE, DROGE ROOKWORST Per stuk

4,99

4,50

1,75
5,00

2,95
2,99

VLEESWARENAKTIE. Maak kans op een hogedrukspuit!!
Bij aankoop van een Weekpakket vleeswaren ontvangt u een kanskaart

ZMERGEHAKTSCHNITZELS 5 stuks

ZOMER ROERBAKSCHOTEL 500 gr

Weekpakket vleeswaren

too gr schouderham 1,12
100 gr gegrilde kippenborst l ,60
100 gr varkensrollade 1,12

NU VOOR

Elke week op de markt in Vorden

HONINGZOETE — -Q

GALIA MELOENEN 2.

GROTE HOLLANDSE . QQ

BLOEMKOOL perstuk ••

HOLLANDSE GROTE
KOMKOMMER s stuks

HOLLANDSE
JONAGOLD plm 5 kg

1.°°
2oo

GERANIUMS

ROZEN

KAAPSE VIOLEN

4.99

3.

Bloemen en planten

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt en bij Kluvers.

Donderdagmorgen verkoop
bij De Wehme.

DE AAARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

KALKOENROLLADE kilo 4885

HAANTJES kilo

85
KALKOEN-
BEEN HAM WIETJ E per stuk 4.

Graag tot ziens

Poelier Hoffman
Laren (GId.)

Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (GId.) en Rijssen
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MET EN ZONDER AFSPRAAK | EIGEN MODELIJN | SPAARKAART: BEAUTY CARD

DOORLOPEND GEOPEND l GOLDWELL EN EXCLUSIEF FUDGE DEALER

OM DE VERBOUWING SAMEN MET
U TE VIEREN GEVEN WIJ DE HELE

MAAND JUNI 10% KORTING OP
ALLE BEHANDELINGEN

WWW.flllIKfiPPERS.NL

NU OOK TUSSEN DE MIDDAG GEOPEND.
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