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Borst vol onderscheidingen en mond vol tanden:

Koninklijke onderscheiding voor
dhr. B. Hartelman en dhr. H. Van Rijn

Verrast waren ze zeker, de he-
ren Hartelman en Van Rijn. Af-
gelopen zondag ontvingen zij
uit handen van burgemeester
E.J.C. Kamerling een koninklij-
ke onderscheiding. Beiden wer-
den benoemd tot lid in de orde
van Oranje Nassau.

De burgemeester kwam zoge-
naamd naar Kranenburg om de
ongeveer 80 vrijwilligers die zich
inzetten voor het heiligenbeelden-
museum te eren. Omdat het pre-
cies een jaar geleden was dat dit
museum haar deuren opende voor
publiek en omdat 2001 het jaar
van de vrijwilliger is. Burgemees-
ter Kamerling sprak zijn bewonde-
ring uit voor alle vrijwilligers.
Twee van hen hadden echter, al-
dus de burgemeester, een voor-
beeldfunctie: "Misschien op jacht
naar een heiligverklaring?" lachte
hij.

Het bestuur van de Stichting
Vrienden van de Kerk op de Kra-
nenburg had beiden voorgedragen
om hun grenzeloze inzet de kerk
.voor Vorden te behouden. Het uit
1856 daterende bouwwerk van ar-
chitect Cuypers dreigde na het
stopzetten van de erediensten in
verval te raken. Door er een heili-
genbeeldenmuseum van te maken
is er een zinvolle bestemming voor
de kerk gevonden.

VERDIENSTEN
Dhr. Bart Hartelman ontving een
onderscheiding voor zijn activitei-
ten op een breed terrein. Zo is hij
zeer actief binnen de parochie en

voorzitter van het 4 mei comité
Vorden. Bovendien was hij van
1956 tot 1966 het jongste lid van
de gemeenteraad voor de KVP en
een aantal jaren voorzitter van de
voetbalvereniging Ratti. Ook dhr.
Harry van Rijn houdt zich niet al-
leen met het beeldenmuseum be-
zig. In Baarn was hij lid van het
college van bijstand en actief bin-
nen de NH Kerk en de Interkerke
lijke Hulp Centrale. Verder was
Van Rijn voorzitter van het biblio-
theekbestuur in Vorden en op dit
moment de stuwende kracht ach-
ter de stichting Vrienden van de
bibliotheek.

Burgemeester Kamerling pakte
twee boeken uit zijn tas: "Behalve
hun enorme inzet voor de Kranen-
burgse kerk is er nog een paralel te
trekken: beide heren hebben een
boek geschreven. Dhr. Van Rijn
schreef het boek 'Huilen in de
zon'. Hierin beschrijft hij hoe hij
opgroeide nadat hij veel te jong
wees geworden was. Dhr. Hartel-
man schreef een doctoraalscriptie
in de godsdienstfilosofie."

MOND VOL TANDEN
Na het opspelden van de onder-
scheidingen nam eerst de heer
Hartelman het woord: "Daar sta je
dan, met je borst vol onderschei-
dingen en je mond vol tanden."
Hij meende dat het absoluut niet
nodig was geweest en dat vele an-
deren deze onderscheiding net zo
goed verdienden. "Maar natuurlijk
ben ik er wel heel blij mee." Hij
was compleet verrast: "Al vond ik
het wel verdacht dat ik beslist naar

de kapper moest. Ook stond mijn
vrouw erop dat ik dit nette pak
aantrok, met blauw overhemd en
nette strop. En toen ik mijn klein-
kinderen net voor de kerk zag
staan dacht ik 'O God!" Volgens
Bart Hartelman is 'de vrije wil' in
het woord vrijwilliger een moeilijk
begrip: "het is maar de vraag of
het om een innerlijke stem gaat, of
om moeder de vrouw die vindt dat
je maar wat anders moet gaan
doen omdat je haar anders voor de
voeten loopt."

Dhr. Harry van Rijn wilde de on-
derscheiding alleen aannemen als
hij hem mocht delen met zijn
vrouw; zij stelt hem immers al
zo'n 50 jaar in staat vrijwilligers-
werk te doen! "Eigenlijk vind ik
dat ik wel heilig verklaard zou mo-
gen worden", grapte hij. Dat die
mogelijkheid voor hem als prote-
stant niet bestaat is volgens hem
heel krom. Lachend: "Dat een ka-
tholiek zich inzet voor een katho-
lieke kerk is toch logisch, als pro-
testant kost die veel meer moeite!"

Een extra feestelijk tintje kreeg de
dag toen Kardinaal Simonis een
informeel bezoek bracht aan het
beeldenmuseum. Hij liet zich
graag rondleiden door de beide hè
ren. Na het bekijken en beluiste-
ren van het klankbeeld sprak hij
zijn bijzondere waardering uit
voor dit bijzondere museum en al
zijn vrijwilligers.

Een 'heilige dag', zoals burgemees-
ter Kamerling zei in zijn wel-
komstwoord, in de ruimste zin.

Uitnodiging
Op dinsdagavond 19 juni a.s. houdt de Raad van Kerken haar jaarlijk-
se voltallige vergadering van het oecumenisch moderamen.

Na het officieel gedeelte organiseert het met behulp van het jeugd-
werkbureau Lava te Arnhem een programma rond het thema
'Zinloos geweld', waaraan alle aanwezigen actief kunnen deelnemen.
Als dat geen actueel thema is, clan weten wij het niet meer.

Iedereen krijgt of heeft er wel eens mee te maken gehad. Wie zijn
bloed kookt niet als je hoort hoe hele hordes zogenaamde voetbal-
supporters hun teleurstelling over een verloren wedstrijd afreageren
op onschuldige medeburgers en alles wat hen in de weg staat. Het -
zinloze - geweld schijnt alleen maar toe te nemen in onze - u hoort
het goed! - beschaafde Westerse wereld!

Een gevoel van machteloosheid overvalt je als het recht van de sterk-
ste gaat heersen. Wij zien geen directe oplossing, maar willen een dis-
cussie hierover niet uit de weg gaan. Vanaf acht uur is iedere belang-
stellende voor zinloos geweld welkom.

Wij hopen op een 'geweldige' opkomst. Tot ziens dus op dinsdag-
avond 19 juni in het Achterhuus.

Bazar/speelgoedmarkt
Op donderdagmiddag 14 juni
na schooltijd is er een ba/ar/
speelgoedmarkt op het voor-
plein van de school Het Hoge.

Naast spelactiviteiten als schmin-
ken, verkleedt op de foto, behen-
digheidsspelen en dergelijke zal er
een verkoop zijn van speelgoed,
boeken en verrassingen die van de
oude schoolzolder komen. Voor

groot en klein zullen er ook lekke
re versnaperingen zijn.
Het doel van deze actie is geld in-
zamelen voor een nieuw speejtoe-
stel voor het schoolplein en het Ro-
nald McDonald kinderfonds. Dit
fonds wil zoveel mogelijk huizen
bouwen bij grote ziekenhuizen
waar ouders en broertjes en zusjes
kunnen logeren als een kind erg
ziek is.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17juni 10.00 uur ds. M. Beitier, Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17juni 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17juni 10.00 ds. L.J.R. Ort, Doetinchem; 19.00 uur ds. R. Fern-
hout, Daarle.

R.K. kerk Vorden
Zondag 17juni 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. koor St. Jan.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 17juni 10.00 uur Woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
17-18juni H.Jacobs, Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
16-17 juni dhr. Haas. Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30 -11.00 uur en
17.00 - 18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 15 t/m 21 juni Apotheek Nieuwstad, Nieuwstad 72,
Zutphen, tel. (0575) 51 26 66.

Tandartsen
16-17 juni G.W. Jelsma, Lochem, telefoon (0573) 25 18 70. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

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

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

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

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

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. 0575-
553283, b.g.g. 06-5110 6955

• Te huur in natuurgebied de
Morvan (Bourgonje) prachtig
gelegen vakantiehuis met uit-
zicht over vallei. Natuur, rust,
ideaal wandelgebied. Nog en-
kele weken vrij deze zomer en
ook voor de herfst een ideale
plek. 2 t/m 8 pers. Vanaf
f 550- p.w. Tel. 0575-526414

• Te koop: dagelijks verse
aardbeien. Lurenseweg 4,
7251 J L Vorden, tel. 553358 of
06-51344151

• Pure aloe vera-producten.
Jannie Nijkamp, Warnsveld
0575-521316 of 553632

• Ontdek de Derde Wereld
dicht bij huis. Met een baan bij
de Wereldwinkel. Voor info
tel. 552337 Ank Wallenburg of
554130 Thea v.d. Sanden

• St. CCK, Kranenburgs Be-
lang en Kranenburgs Carnaval
organiseren 'Zomerspektakel
Kranenburg'. Vr. 29 juni vo-
gelschieten in het Jonkers-
bos, aanvang 19.30 uur. Za. 30
juni kinderspelen bij pan-
nenkoekenrest. Kranenburg
aanvang 14.00 uur. Bosfeest
in het Jonkersbos m.m.v.
smartlappenband 't gebroken
hartje' aanvang 20.30 uur.

• Swingnight in 'De Koppel-
paarden' te Lichtenvoorde op
zaterdag 16 juni a.s. aanvang
21.30 uur, entree f 10,-. Hits
'70, '80 en '90 jaren

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

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

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

• Te koop: platte wagen i.g.st.
4 m lang op luchtbanden. Tel.
0575-556676

• Te koop gevraagd: sigaren-
bandjes. Tel. 552539

• Op de Eerste rang voor de
Derde Wereld met een we-
reldbaan bij de Wereldwinkel.
Voor info tel. 552337 Ank Wal-
lenburg of 554130 Thea v.d.
Sanden

• Te koop: kinderledikant
met commode (één koop),
kleur wit; 1 kinderf iets 2 tot 5
jaar en 1 kinderf iets 8 tot 12
jaar en een mountainbike.
Tel. 0575-553315

• St. CCK, Kranenburgs Be-
lang en Kranenburgs Carnaval
organiseren 'Zomerspektakel
Kranenburg'. Vr. 29 juni vo-
gelschieten in het Jonkers-
bos, aanvang 19.30 uur. Za. 30
juni kinderspelen bij pan-
nenkoekenrest. Kranenburg
aanvang 14.00 uur. Bosfeest
in het Jonkersbos m.m.v.
smartlappenband 't gebroken
hartje' aanvang 20.30 uur.

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

HELP HET
GELUK'N

,

404040
<§

VOOR KINDEREN
MET MINDER KANSEN

t

Lieve vader en opa,

Heel veel moeilijkheden heb je overwonnen,
met levenskracht, moed en humor.

Hiermee heb je ons een voorbeeld gegeven voor
ons leven.

We zijn heel verdrietig dat je er niet meer bent,
maar we gunnen je, je welverdiende rust.

Precies drie maanden na het overlijden van zijn
geliefde Willemien is plotseling heengegaan

Franciscus Johannes Hendrikus
Giesen

weduwnaar van Wilhelmina Hendrika Duenk

* 28-11-1915

Istanbul:

Ruurlo:

Veenendaal:

Baak:

Veenendaal:

Delden:

Weesp:

Amersfoort:

Vorden:

t 7-6-2001

Jan Giesen
Corrie Giesen-Schoorlemmer

Anton Giesen
Marian Giesen-Heijnst

Thea Heijnen-Giesen
John Heijnen

Harrie Giesen
Thea Giesen-Snijders

Marian Enkelaar-Giesen
Paul Enkelaar

Fons Giesen
Miriam Giesen-Huitink

José Kune-Giesen
Hank Kune

LJdwien Giesen

Jacintha Beerning-Giesen
Hendrik-Jan Beerning

en kleinkinderen

Vorden, 7 juni 2001
Correspondentieadres:
A.H.M. Giesen
Joostenkamp 10
7261 PK Ruurlo

De begrafenis heeft op het parochiekerkhof te Baak
plaatsgevonden.

De echte groenteman springt er uit

in groente en fruit

Grote krop

ijsbergsla QAQ
per stuk £*Tv7

Hollandse tomaten 4QQ
500 gram 1 %7O

Zoete Griekse

kersen AÜÖ
500 gram t%/O

Frisse
meloenblokjes OOO
200 gram £v/O

Bistro krieltjes OQÖ
500 gram £\7U

Nieuwe oogst
worteltjes 4 ftQ
500 gram 1 $7ü

Voor elke groente- of fruitklant QHQ
flesje vers geperst sinaasappelsap O<7O

^ Aanbiedingen week 24

/^f\ de wWe gwenttinfflv/
( / Fam.J.HUITINK
V f— Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

AMBACHTELIJKE

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

Schnrtiel gepamam kilo

Rundergehakt kilo

Riblap kiio
Tartaar A stuks
BBQ-worstjes 10stuks

Drumsticks g.ghid kilo

15,98 € 7,25

8,98 € 4,07

9,98 € 4,53

5,OO € 2,27

1O,OO € 4,54

10,98 € 4,98

Vleeswaren vers van t mes
Schouderham
Salami

samen
00

€ 1,82

100 gram
100 gram

Woensdag gehaktdag
H.o.h. gehakt m 6,98 € 3,1?
Rundergehakt KHO 7,98 €3.02
Donderdag, vrijdag en zaterdag

41*9 so
500 gram lO f<613

BBQ-pakket speklap, BBQ-worst, hamburger, shaslick 5,98 271
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Vol liefde en dankbaarheid verwelkomen wij onze
dochter en mijn zusje

Verena
Zij is geboren op 10 juni 2001 om 1.11 uur,
weegt 4450 gram en is 55 cm lang.

Jan, Anja en Rosan Schieven

Walterslagweg 2a, 7223 KB Baak
Telefoon 0575-442046

Wij rusten na 22.00 uur

ig ............... ... . . . . . . ... ...
fS . . . . . . .. ...... ... S>

l

Henry Rietman & Henny Hilbrink

gaan trouwen op donderdag 21 juni 2001
om 10.00 uur in het gemeentehuis 'Kasteel
Vorden'.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.00 uur in de Nederlands Hervormde
kerk te Wichmond.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 16.30 uur in bodega 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

't Makkink', Boshuisweg 3, 7233 SE Vierakker

v .......................................

De voordeur blijft dezelfde,
de bewoners ook.
Toch verandert er iets.t

René Vliem & Saskia Wassink

trouwen op donderdag 21 juni 2001 om
13.00 uur in het gemeentehuis van Vorden.

Daarna is er gelegenheid tot feliciteren in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden van
15.00 tot 16.30 uur.

Ons adres:
Brinkerhof 65, 7251 WX Vorden

:
;*.. ...... . . ... .......... .... . . . . ... . . ... ...

.................................. . . . . v

1951 2001

Op vrijdag 22 juni a.s. hopen wij

Gerrit & Dine Kornegoor
met onze kinderen en kleinkinderen ons
50-jarig huwelijksfeest vieren.

Gaarne willen wij u erbij betrekken en no-
digen u uit op onze receptie die wordt ge-
houden van 20.00 tot 22.00 uur in Hotel
Restaurant Bakker te Vorden.

Kostedeweg 10
7251 MZ Vorden

*........ ...................
^ .... . v
» : :»

'» '».
'» : :».

$ Hartelijk dank.
• »
) Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor J
J de kaarten, bloemen en uw aanwezigheid die ons

huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Martin en Maria van der Stroom-Smit

........................... v

,J --------------------------------------------- .
i'

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, in welke vorm dan ook, die wij
op onze huwelijksdag mochten ontvangen.

Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

André Snellink
Reiniera Snellink-Zweverink

Vorden, juni 2001

Hartelijk dank voor uw telefoontje, mooie kaarten,
lieve wensen en de prachtige boeketten en plan-
ten die we van u mochten ontvangen ter gelegen-
heid van ons 40-jarig huwelijk.

Zo werd het voor ons toch nog een mooie dag.

Karel en Leida Meenink

'De Maandag'
Maandagweg 3
7251 MT Vorden
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Allen die ons 50-jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben gemaakt, op welke ma-
nier dan ook, onze hartelijke dank.

Jan en Dina Klein Wassink-Hendriksen

| Kleine Wiersse 6
; Ruurlo
l
i
M ..... . .. .........

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
we van haar mochten ontvangen, geven wij u ken-
nis dat, na een liefdevolle verzorging in ziekenhuis
'het Spittaal' te Zutphen, van ons is heengegaan
onze lieve moeder en oma

Johanna van Ark-Kluvers
sinds 22 juni 1970 weduwe van

Jan Frederik van Ark

op de leeftijd van 86 jaar.

Henk van Ark t
Annie van Ark-Pardijs

Erik en Louisa
Adri en Anna-Mieke

Sanne
Niek

Jan van Ark

5 juni 2001
Zutphenseweg 41
7251 DH Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde
die wij van haar mochten ontvangen, delen wij u
mede dat na een kortstondige ziekte van ons is
heengegaan mijn lieve vriendin, onze lieve moeder
en oma

Reina Elizabeth Bultman-Schurink
Reina

weduwe van Gradus Bultman

in de leeftijd van 60 jaar.

Piet Vonk

Tiny en Wilko
Roy, Kevin

Elly en Peter
Mark, Monique, Rob, Paula

Carla en John
Nick

Arjan

Yvonne en Gerrit-Jan
Stephan, Dylan

Richard en Katja
Lisa

Karin en Nils

Dieren, 4 juni 2001
Pasteurstraat 32, 6951 CK Dieren

De begrafenisplechtigheid heeft reeds plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen on-
ze lieve schoonzuster en tante

Johanna van Ark-Kluvers
'Jo'

1-8-1914 5-6-2001
weduwe van J.F. van Ark

Vorden: G. J. van Ark-Beren pas

Colmschate: G.J. Maalderink-van Ark
E. Maalderink

Neven en nichten

Vorden, 5 juni 2001

S>

Met veel verdriet, maar dankbaar dat haar lijden nu
voorbij is, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve zus, schoonzus en tante

Reina Bultman-Schurink
weduwe van Gradus Bultman

vriendin van Piet Vonk

in de leeftijd van 60 jaar.

Toon Schurink t
Berty Schurink-Meenink

Floran en Ernst

Greet Enzerink-Schurink
Wim Enzerink

Mirjam en Erwin
Rob en Esmir

Els Harmsen-Schurink
Benny Harmsen

Jeroen
Jan-Willem

Vorden, 4 juni 2001

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze Pa en Opa

Henk van Kesteren

betuigen wij u onze optechte dank.

Kinderen er> kleinkinderen

Vorden, juni 2001

Diep in het hart aller dingen
sluimert de drang

naar wording en groei
het zorgend verlangen

dat zaad ontspruit
dat knoppen ontbloeien

dat bloemen tot vruchten rijpen.
In de Waan mijn werk

voltooid te hebben
sliep ik vermoeid in

op het bed
van mijn lediggang.

Toen ik die morgen ontwaakte
vond ik mijn tuin

in volle bloei.

CHR. MUZIEKVERENIGING

VORDEN

Geeft op zaterdag 16 juni a.s.
in het Dorpscentrum
te Vorden, haar

aanvang 19.30 uur.
Zaal open 19.15 uur.

Toegang gratis.

U bent van harte welkom!



QEMEENTE ULLETIN vORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575557444

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 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.

ERGUNNING GASTOUDERBUREAU

Stichting Kinderopvang Vorden heeft bij burgemeester en wethouders
een aanvraag ingediend voor het oprichten en houden van een gastou-
derbureau in de gemeente Vorden. Een gastouderbureau is een organisa-
tie die bemiddelt tussen gastouders en ouders van kinderen bij vraag
naar kinderopvang binnen een gezinssituatie.

Op grond van artikel 5 van de Verordening Kinderopvang Vorden 1996
passen burgemeester en wethouders de openbare voorbereidingsproce-
dure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht toe op de aan-
vraag.

Zij leggen de aanvraag en de ontwerpbeschikking van 14 juni tot en met
11 juli 2001 tijdens openstellingsuren ter inzage bij de sector Samenle
ving (units) van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen in deze pe
riode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar
voren brengen. Wij betrekken de zienswijzen bij ons definitieve besluit.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Door de aanelg van plateaus en het aanbrengen van grasstenen in de ber-
men zijn de Wilmerinkweg de Larenseweg de Kapelweg en de Mosselse
weg gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer.

KATEN: EEN RAGE OF EEN NIEUW VERVOERMIDDEL?

De skates als vervoermiddel
Skaten neemt de laatste jaren enorm toe in populariteit. Aanvankelijk
werden skates sportief, recreatief of spelenderwijs gebruikt. Tegenwoor-
dig gebruiken steeds meer mensen de skates als vervoermiddel voor de
korte afstand. Op zich niets mis mee, zo lijkt het. Toch zitten er een aan-
tal problemen vast aan het skaten.

Is de skater een voetganger of een fietser?
Volgens de wet is de skater een voetganger. Een skater heeft echter een
heel ander 'profiel' dan de voetganger. Door de wielen is hij driemaal zo
snel, waardoor hij meer overeenkomsten vertoont met de fietser. Ten op-
zicht van de fietsers mist hij echter de rem. Het remmen met de skates
vereist een vaardigheid die geleerd moet worden door training. Het is
dan ook niet te verwonderen dat met het toenemen van de populariteit
van het skaten het aantal verwondingen door valpartijen spectaculair is
toegenomen.

Voorrang verlenen op voorrangswegen
Een ander probleem betreft de plaats op de weg. In de praktijk blijken
skaters vaak gebruik te maken van het (gladdere) wegdek van het fiets-
pad of de rijbaan. Dit wordt door veel politiekorpsen oogluikend toege-
staan, omdat ze op het voetpad, mede door hun hoge snelheid, veel hin-
der veroorzaken voor de voetganger. Skaters blijven echter juridisch ge
zien voetgangers. Dit betekent dat zij geen voorrang kunnen ontlenen
aan voorrangsborden en haaientanden, ook al rijden zij op het fietspad
of de rijbaan. Ook de sindsl mei 2001 ingevoerde maatregel 'voorrang
voor bestuurders van rechts op gelijkwaardige wegen', geldt dus niet
voor skaters.

Niet onvoorbereid de weg op
Om veilig op de openbare weg te kunnen skaten moet u een aantal ba-
sisvaardigheden beheersen. Deze zijn door training aan te leren. In
steeds meer gemeenten zijn er sport- of skatescholen die skatelessen ver-
zorgen. Op de website van onder andere de Skatebond Nederland
(www.skatebond.nl) wordt een actueel overzicht gegeven van de organi-
saties die skatelessen aanbieden. Naast het volgen van lessen is het ver-
standig om tijdens het skaten beschermingsmiddelen te dragen zoals
pols-, knie, en elleboogbeschermers. Ook reflecterende hesjes of verlich-
ting in het donker is geen overbodige luxe.

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw land-
bouwfolie gratis in te leveren.

Waar: Dusseldorp Zutphen
Estlandsestraat 4 in Zutphen

Wanneer: In de maanden juni en juli 2001. op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur

Wat: Zwarte landbouwfolie, stretchfolie en grondstofzakken
(tuin- en voederzakken)

Hoe: bezemschoon, gebundeld en maximaal 15 kg per bundel
Informatie: Dusseldorp Lichtenvoorde b.v., tel. (0544) 395555.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF

OUWAANVRAGEN

Plaats Aanvrager inhoud datum ontvangst
Het Leemgoor 14 R.G.G. van der Pas vergroten woning 23-05-2001

en mw. M.W. van
Lingen

Baakseweg 12 W. Rietman bouwen zoog-
koeienstal

06-06-2001

Hamsveldse- H. Krabbenborgen bouwen bergruimte/ 06-06-2001
zijweg 4 en mw. A. Stoffels dieren verblijf

Vierakkerse- L.P.T. van Turnhout bouwen bergruimte 06-06-2001
straatweg 20, Vierakker

Deze bouwoanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Voor de met * aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de mogelijkheid
om in de periode van 14 juni tot en met 11 juli 2001 een zienswijze in te dienen,
omdat deze bouwlocaties liggen in een gebied, waarvoor een ontwerp tot herzie-
ning van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Burgemeester en wethouders
kunnen deze aanvragen met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet afhande-
len omdat de bouwplannen in overeenstemming zijn met zowel het geldend- als
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

OUWVERGUNNINGEN

Plaats
Broekweg 17,
Wichmond

Ruurlose
weg 123

inhoud vrijstelling
E.H.J.G. Berendsen bouwen bedrijfs-

gebouw

H.GA Geerlings

Weppel l W.J.C. Haas

vernieuwen en - hoogte
vergroten - arch. vormgeving
garage/bergruimte

bouwen woning
met praktijkruimte

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.

ESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIED 200O
NRS. l EN 2

Deze (ontwerp)plannen liggen voor u nog tot 24 juni 2001 ter inzage in
het gemeentehuis (koetshuis), en in de bibliotheek.

De plannen hebben betrekking op nagenoeg het hele buitengebied van
Vorden. Het gaat met name om regelingen voor functieverandering,
waaronder bijvoorbeeld de uitoefening van niet-agrarische nevenactivi-
teiten bij een agrarische bedrijf, maar ook bij een burgerwoning.

Met deze herzieningen krijgen alle burgerwoningen een woonbestem-
ming. Tot nu toe vallen deze woningen onder het zogenaamde over-
gangsrecht. Dit betekent dat ook voor deze woningen een bouwblok op
de bestemmingsplankaart is opgenomen.

Ten opzichte van de voorontwerp-plannen, zoals die van 26 oktober tot
22 november 200 ter inzage hebben gelegen kunnen deze bouwpercelen
gewijzigd zijn, vanwege de stankhindercirkels van agrarische bedrijven
in de directe omgeving.
Als eigenaar en/of bewoner van een burgerwoning in het buiten-
gebied is het dus van belang dat u deze plannen komt inzien, zo-
dat u exact op de hoogte bent van het u toegedachte bouwperceel.
Als dit voor u tot problemen leidt kan de gemeenteraad daar bij de
vaststelling van de bestemmingsplannen mogelijk nog wat aan
veranderen. Aarzel niet en maak gebruik van de mogelijkheid uw
zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Dit moet u dan
wel schriftelijk en uiterlijk 24 juni 2001 doen.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de medewerkers van de af-
deling volskhuisvesting en ruimtelijke ordening. Zij helpen u graag ver-
der.

HS-PLUS

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om aan te
blijven sturen op fusie van Vorden, Hengelo, Seenderen, Zelhem en Hum-
melo en Keppel. Tijdens de hoorzitting op 22 mei in het Pantoffelttje be-
reikten burgemeester en wethouders geen negatieve geluiden over de fu-
sieplannen.
Ook in Hengelo en Steenderen waren de geluiden niet veel anders.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun herindelingsvoor-
stellen gekozen voor een VHS-gemeente. Burgemeester en wethouders
zijn van mening dat VHS hun eigen spoor moeten blijven volgen en aan-
sturen op VHS-plus.

Op 12 juni vergadert de commissie Welzijn, Milieu en Samenwerking
over dit voorstel (zie Gemeentebulletin van vorige week). Deze vergade
ring begint om 20.00 uur. Aan het begin van de vergadering kunt u in-
spreken over het voorstel van burgemeester en wethouders.



DIE MCILILE
Burg. Galléestraat 38 • Morden

Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

VADERDAG
Geef VADER een hemd kado:

Vruchtenhemd
Chipolatahemd

GESLAAGD???!!!
Verse aardbeienvlaai
Groot van 21,- voor ƒ 17,50
Hein van 11,- voor ƒ9,00

Feest Tompoucen
5 halen - 4 betalen

Leonidas Bonbons
100 gram ƒ3,95

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebakjes, vlaaien, partyhapjes,

salades, broodjes, warme- en koude buffetten
bonbons en belegde- en hartigebroodjes.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

Voor uw

Stedentrip

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kanlon-n k'.
Vorden, Zutphenscwcg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, R;i:idliuisstni;U 2 1
telefoon: 0575-558340
Steendercn, Burg. Smitstnuit 2 l
telefoon: 0575-558105

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

een

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Probeer al dat lekkers
maar eens voor uzelf te houden

De vuur- en vlamweken

Het lekkerste vlees voor de barbe-
cue haalt u /eker t i jdens de vu ur-

en vlamweken van 5 juni t/m 7 juli
bij de Keurslager. Altijd vers.
Veel variatie en alles verpakt volgens
de strengste hygiënische r icht l i jnen.
En wilt u daarbij ook nog slimme

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

Deze week speciaal aanbevolen:

pepercervelaat, 98 kip tandori,
700 gr.

4 pepersteaks

WO gr.

aardappelsalade,
500 gr.

2
4

35
€107

98

gem. varkenslappen, C 98 gebr. Zeeuws spek, ^ 69
500 gr. U WO gr.

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

4 te gekke dagen!
want... we gaan ons magazijn opruimen en de restanten,

dus...4 dagen zéér lage prijzen!
zoals bijvoorbeeld:

Hemdjes v.a. 10,-

T-shirts v.a. 20,-

Sweaters v.a. 30,-

Broeken v.a. 40,-

Jack's v.a. 50,-

G-Star • Pall Mail
Levi's • Pepe
Only •Cottonclub
trp

Woensdag 13 juni
t/m zaterdag 16 juni
Geldt alleen voor filiaal Vorden

CORNER

o be
Zutphenseweg 8 • Vorden • Tel. (0575) 55 24 26



Voorzitter Herman Vrielink: "We zijn hoopvol voor nabije toekomst"

Promotie naar 3e klas KNVB,
een mijlpaal in de Vordense
voetbalgeschiedenis!

Voorzitter voetbalvereniging Vorden: Herman Vrielink

Op 29 augustus 2004 bestaat de
voetbalvereniging "Vorden" 75
jaar. In het tot dusver 72 jarig
bestaan, heeft "Vorden" nog
nooit in de 3e klas KNVB ge-
speeld. Vorige week was het dan
zover. Na een serie bloedstollen-
de strafschoppen tegen GSV
met daarin een hoofdrol voor
doelman Ronald Hoevers (
waarschijnlijk goed gekeken
naar Twente keeper Sander
Boschker!), bereikte Vorden de
promotie.

"Het was me het (lange) weekend-
je wel", zo kijkt voorzitter dhr. Her-
man Vrielink terug op die span-
nende dagen in zijn bestuurlijk
voetballeven. In een regionaal dag-
blad was een foto afgebeeld met
daarop een voorzitter Vrielink die
helemaal uit zijn dak ging. De foto
getuigde van een wel zeer vreug-
devolle uitbarsting.

Laten we toch altijd gedacht heb-
ben dat de voorzitter van "Vor-
den", in alle opzichten een "nuch-
ter persoon" was, die ten alle tijde
zijn emoties in bedwang weet te
houden. Wellicht een link naar
zijn maatschappelijke baan. Op
zijn visitekaartje prijkt nl. "H.G.
Vrielink, bedrijfsadviseur Rabo
Berkel/IJssel".

"Dan heb je toch inderdaad een
verkeerd beeld van mij. In de sport
kan ik mij echt wel laten meesle-
pen door de gebeurtenissen op het
veld. Bij de wedstrijden van "Vor-
den" ben ik dan ook meer suppor-
ter, dan dat ik het gevoel heb voor-
zitter van de club te zijn", zo zegt
dhr. Vrielink. Bovendien heeft hij
ook verstand van het "spelletje"
want bij veel wedstrijden van zijn
club, verzorgt dhr. Herman Vriel-
ink na afloop ook de contacten
met de pers in de vorm van korte
wedstrijdanalyses.

Wie gedacht mocht hebben dat op
voorhand bij spannende voetbal-
wedstrijden, alleen trainer en spe-
lers in de zenuwen zitten, ook de
voorzitter heeft te maken met de
adrenaline in zijn bloed. Dhr. Her-
man Vrielink daarover: " Het be-
gon eigenlijk al te kriebelen in de
halve finale wedstrijden tegen
DW uit Duiven. Thuis een gelijk-

spel en in de return in Duiven had
het er op gegeven moment alle
schijn van dat de thuisclub met de
eer zou gaan strijken.

Dat gevoel leefde blijkbaar ook al
bij de bestuurders van de tegen-
partij, die waren in de rust al met
de gedachten bij de finale en op
welk terrein die wedstrijd ge-
speeld moest worden. Ik merkte
daarbij op dat het beter is te wach-
ten met de verkoop van de huid.
De beer moet eerst nog geschoten
worden. Er moest immers nog een
tweede helft gespeeld worden,
met uiteindelijk het bekende re-
sultaat, niet Duiven naar de finale
maar "Vorden"!, aldus dhr. Her-
man Vrielink.

De tijd was kort. Een paar dagen la-
ter al de finale in Zevenaar. "Dat
betekende voor mij op vrijdag (
voor Pinksteren) bellen, bellen. Je
moest er immers rekening mee
houden dat Vorden kon promover-
en. En dan moet je toch bepaalde
zaken organiseren. Allemaal met
de gedachte, veronderstel dat...
Bloemen, muziek, een platte wa-
gen, een "etentje". Met name het
diner zou een probleem kunnen
geven, gezien de korte tijdsduur
van voorbereiding voor "Hannie".
Veronderstel dat het toch mis zou
gaan. Echter we hadden als be-
stuur van tevoren al besloten, wel
of geen promotie, de spelersgroep
krijgt sowieso een etentje aange-
boden", aldus dhr. Vrielink.

Goed, de finale naderde en begon
ook voorzitter dhr. Herman Vriel-
ink onrustiger te worden. Op Eer-
ste Pinksterdag hield hij zich thuis
bezig met de vraag "wat zal ik
morgen (Tweede Pinksterdag) tij-
dens het eten tegen de groep zeg-
gen"? Dus pakte hij pen en papier
en droeg hij na de promotie een
gedicht voor. Een gedicht met over
elke speler vier regels tekst. Het be-
hoeft geen betoog dat de spelers-
groep hem voor zijn "Vondelach-
tig oeuvre" met een spontaan ap-
plaus bedankten.

VORDENSE JONGENS
Vraag aan Herman Vrielink: "Is
"Vorden" klaar voor de promotie
naar de 3e klas KNVB?" Wat volgde
was weer een "nuchter" antwoord.

"Dat weet je natuurlijk nooit ze-
ker, maar ik denk dat we een goeie
kans maken om ons te handhaven.
We hebben momenteel een goeie
lichting spelers. De huidige selec-
tie kan nog wel een paar jaar
mee", zo sprak hij.

Vrielink noemde trouwens nog
wel een knelpunt. Zegt hij: "Verge
leken met de teams die al in de
derde klas KNVB spelen, hebben
wij toch een nadeel. De meeste
clubs hebben circa tien seniorelf-
tallen, wij slechts vijf. Bovendien
beschikken wij ook maar over 3 ju-
niorteams. Daar staat wel tegen-
over: 13 pupillenteams. Voor de
toekomst dus voldoende jeugd.
Momenteel hebben we een te krap-
pe selectie.

Je moet dan ook geluk hebben dat
je in het seizoen niet tegen al te
veel schorsingen en blessures aan-
loopt en dat er ieder jaar een paar
jeugdspelers doorbreken. In de
huidige A jeugd zitten een paar
goeie spelers", aldus Herman
Vrielink die vol trots memoreert
dat de promotie alleen maar is be-
werkstelligd door Vordense jon-
gens! Wel heeft Vorden volgend
seizoen een nieuwe trainer in de
persoon van Jie-Fan Chung. De hui-
dige succesvolle trainer Maarten
Wolvetang gaf in het najaar al aan
"drie jaar Vorden" voldoende te
vinden. Tijd voor een nieuwe uit-
daging, zo liet hij het bestuur toen
al weten.

De Vordense voorzitter komt dan
al vrij snel met een "stokpaardje"
van hem zelf op de proppen, te we
ten de vrijwilligers die de club rijk
is. "Ik ben er trots op dat we zo'n
groot aantal vrijwilligers binnen
onze club hebben". Zonder ook
maar één moment te aarzelen
kwam Vrielink tot een aantal van
rond de 180! We fronsten verbaasd
onze wenkbrouwen. Zoveel? Toen
hij het getal van 180 vrijwilligers
analyseerde, van pupillenleiders,
A.C. commissie, kantinemedewer-
kers, tot de hulpvaardige handen
bij de jeugdtoernooien etc. etc,
bleek dat hij niet had overdreven.

Vervolgens gaat de "Vorden"- voor-
zitter verder met zijn stokpaard-
jes. "Ik heb ook het gevoel dat wij

als bestuur juist veel aandacht be
steden aan de lagere elftallen. We
hebben het afgelopen seizoen een
seniorencommissie opgericht. Een
commissie met daarin spelers uit
het tweede tot en met het vijfde
elftal. Die commissie vergadert
drie tot vier keer per jaar met het
bestuur. Daardoor loopt ook alles
veel soepeler. Dus een betere com-
municatie", zo zegt hij. Bovendien
blijft Mark v.d. Linden trainer bij
het tweede en derde elftal en
coacht hij het tweede team.

Ook daar is het bestuur erg con-
tent mee. Datzelfde geldt voor de
inbreng van fysiotherapeute Jean-
nette Bijen.

Zelf voetbalt Herman Vrielink niet
meer. Ooit speelde hij veertien jaar
geleden, toen hij in Vorden kwam
wonen, in "bomvolle stadions" als
doelman in Vorden Acht. Echter
een ingescheurde knieband maak-
te een eind aan zijn carrière. In

1990 verscheen hij in Vordense
voetbalkringen plotseling in het
openbaar. Hij was in mei 1990 ce
remoniemeester bij de opening
van het clubhuis "De Ark".

Toen zoonlief Tim ging voetballen
werd ook vader Herman dikwijls
langs de lijn gesignaleerd. Het ge
volg: hij werd jeugdleider. Al vrij
snel (1994) werd hij bestuurslid en
jeugd voorzitter, gevolgd door vice
voorzitter. Na het veel te vroeg
overlijden van Jan Rouwenhorst
werd Herman Vrielink in 1998
voorzitter. Een baan die hij met
hart en ziel vervult en die hij nog
lang hoopt uit te oefenen. Zijn slo-
gan luidt:"

Als voorzitter alleen, kun je niets.
Alles met elkaar doen. En dat
gebeurt gelukkig bij "Vorden". Om
zijn eigen conditie op peil te houden
speelt hij elke zondagavond een
partijtje tennis met zijn sport-
makker Gerrit Limpers.

Lezing nieuwe tijdskinderen
bij de vriendenkring Klein Axen
Op zaterdagmiddag 16 juni is
er opnieuw een lezing bij de
Vriendenkring Klein Axen op
de Nieuwstad 10.

Dit keer komt Jan van Marsbergen
een lezing houden met als thema
"Nieuwe tijdskinderen".

Hij is paragnost/regressietherapeut
en heeft zich o.a. verdiept in het
onderwerp "nieuwe tijdskinderen".
Een onderwerp wat de laatste tijd
veel in de belangstelling staat.

Nieuwe tijdskinderen zijn bevoor-
rechte mensen, ze leven meer
vanuit hun gevoel dan vanuit hun
verstand, daar kunnen we veel van
leren.

Hij zal ingaan op allerlei vragen op
dit gebied. Vragen als, wat zijn de

kenmerken en hoe ga ik er mee
om? Wat moet ik doen om mijn
kind beter te begeleiden?

Is het zo dat er steeds meer "nieuwe
tijdskinderen bijkomen? Ze komen
allemaal aan bod.

Ook kinderen zijn deze middag
van harte welkom. Onder leiding
van Jan's vrouw kunnen zevman-
dala's tekenen en kleuren.

Deze worden in het laatste uur
besproken. Als helderziende mag
hij foto's van kinderen psychome-
trisch duiden. Je mag een foto van
je kind tot 17 jaar meebrengen.

Opgeven voor de lezing is wenselijk
dit kan tot donderdagavond 14 juni
bij het secretariaat: mw. Ellerkamp
tel. 552044.

Landbouwmechanisatiebedrijf
Arends niet naar Lankhorster-
straat in Wichmond
Nadat de rechter in april van dit
jaar de door de gemeente Vorden
aan het bedrijf Arends verstrekte
bouwvergunning heeft geschorst
heeft nu de Raad van State, afdeling
bestuursrechtspraak, het besluit
van gedeputeerde staten van de
provincie om het desbetreffende
bestemmingsplan goed te keuren
vernietigd. Met andere woorden
de Raad van State heeft het beroep
van een aantal omwonenden, die
bezwaren hebben tegen het bestem-
mingsplan, gegrond verklaard. De
ze omwonenden zijn van mening
dat het bestemmingsplan in strijd
is met het Streekplan en deze op-
vatting wordt door de Raad van
State ondersteund. In haar argu-
mentatie stelt de Raad van State
dat het hier gaat om de nieuwves-
tiging van een niet-agrarisch be
drijf en dat staat het Streekplan
uitdrukkelijk niet toe voor lande
lijk gebied B. In dit gebied moet
namelijk de versterking van de na-
tuur voorop staan. Daarnaast
merkt de Raad van State op dat
het Streekplan ook geen buitenop-
slag toestaat en het bestemmings-
plan maakte dit wel mogelijk. Ver-
der zegt de Raad van State dat de
onhoudbare toestand in de kern
van Wichmond op zich nog niet
een rechtvaardiging kan opleve-
ren voor de beoogde locatie. De
Raad van State heeft de provincie
veroordeeld tot het betalen van de
proceskosten.

Met de uitspraken van de rechter
en de Raad van State lijkt hiermee
een einde gekomen aan een proce
dure die nu al bijna vier jaar in be

slag heeft genomen. Gemeente en
provincie zijn door de rechter (tot
drie maal toe!) en de Raad van Sta-
te hardhandig tot de orde geroe-
pen. Met name de gemeente had
beter kunnen weten. Immers de
vonnissen van de rechter en de
Raad van State vertonen een
treffende overeenkomst met dat
van de commissie voor de beroep-
en bezwaarschriften van de ge-
meente van een aantal jaren gele
den. De gemeente heeft het oor-
deel van die commissie genegeerd.
De omwonenden hebben op basis
van steekhoudende argumenten
consequent vastgehouden aan
hun standpunt dat het landbouw-
mechanisatiebedrijf thuis hoort
op een bedrijventerrein. Niet al-
leen wordt die opvatting onder-
schreven door de Raad van State,
zelfs de gemeente is nu van me
ning dat dergelijke bedrijven
thuishoren op een bedrijventer-
rein, zoals blijkt uit het nu ter in-
zake liggende bestemmingsplan
voor het buitengebied.

De omwonenden zijn tevreden
met de uitkomst van de procedu-
re, maar de hele zaak laat wel een
vervelende nasmaak achter. Zij
vinden het onbegrijpelijk dat er
door de gemeente zo gesold wordt
met de belangen van de burgers.
En dan gaat het niet alleen om de
belangen van omwonenden, maar
ook om die van de firma Arends
en de bewoners van de kern van
Wichmond. Gemeente en bedrijf
zijn weer terug bij af, terwijl de hè
Ie situatie wel om een oplossing
schreeuwt.



V1AAI VAN DE WEEK:

Maraquiavlaai f 10,-
Kaaskndckebrood pakje f 3,-

Voor de geslaagden:
Slagroomtaart 10 pers. f 15,

Goed idee voor Vaderdag
vrijdag en zaterdag:

Weekendtaartje f 7,50
NIEUW NIEUW NIEUW

vanaf donderdag:

Waldkorn Yital brood

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten

in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

vraagt met spoed

BEZORGERS/STERS
voor Vorden

Voor nog geen uur kranten bezorgen per dag ontvang je:
• een prima basisloon; w.o. vakantietoeslag en wintervergoeding
• een startpremie en regenkleding
• 3 x per jaar een verloging met als hoofdprijs een scooter
• 3 x per jaar een extra bonus o.a. voor de vakantieperiode
• 2 x per jaar een behoudspremie van f 60,-
• 4 x per jaar kans op gereduceerde CD's
• een gratis abonnement

Bel voor meer informatie:

Inlichtingen: 0575-551969 of O57O-686429
Wegener Uitgeverij Gelderland Overijssel

S

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

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

Hollandse sucadelappen
kilo van 25.50 nu
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Witte of blauwe druiven
500 gram nu

oh kippenbouten
Robijn fijnwas

3 2kg %J kg halen >• mm

21
5.s

99

99

kg betalen

Dubbel FriSSS diverse smaken

5 4pak halen -*•pak 1 liter pak betalen

D.E. Aroma Rood
pak 500 gram van 6.55 voor 6.'00

Openingstijden:
maandag f lm donderdag van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 G ALLE GALL

Examen gedaan
Vaderdag komt er

aan
met de

WV geschenkbon
schijnt voor

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

NIETS...

6 miljoen vluchtelingen in Afrika.
Mensen in Nood helpt.
Met voediet, kleding, onderwijl.

Uw bijdnfc is onmisbur.

SAMEN DOEN WE IETS.

(www.compusystem.nl)
KeuzePC v.a. f 1.645,-
AMD Duron 750 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 10 Gb harddisk f 1.645,-
AMD Duron 800 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk HHMW^ f 1.725,-
AMD Athlon Thunderbird 900 MHz, T28 Mö intern geheugen, 20 Gb harddisk f 1.875,-
AMD Athlon Thunderbird 1000 MHz, 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddiskf 1.975,-

SpelletjesPC
AMD Athlon ThunderbJÉl 1000 MHz. 128 MB: intern geheugen,
NVidia Riva TNT2 32Mb M64 AGRÉ)(2 Gb harddisk
AMD Athlon Thunderbird 1000 MHz, 128 MB intern geheugen,
Geforce II MX 32 Mb AGP VGA TV Out, 20,2 Gb

v.a. f 2.095,-

f 2.095,-

f2.195,-

PC-133 MHz., UDMA 66/100 ATX Moederteord, 64 MB (behalve bilde SpelletjesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AOpen CDROM, 56K6 Möoim, 10/100 Mbps Netwerkkaart,
1.44MB Diskdrive, Midi-Towèt ATX, Win 95/98 Toetsen|ord, Logitech Scrollwheel Muis.

Actie:
Bij aanschaf van een nieuw systeem

een gebruikte digitale
Hitachi 21 inch monitor voor maar f 449.-

üpties:
17 inch monitor f 459,- • i.p.v. CD-ROM een LG 8 x 4 x 32 CD-Brander 1159,- en
12/40 DVD-Speler f 59- • HP 840C Printer f 285- • USB Scanner 48-Bit f 179-

• Multimedia toetsenbord f 35,- • Alle andere onderdelen op aanvraag.

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



Kastelentocht op skeelers
wederom succes

Jaarvergadering PCOB over
verstandelijk gehandicapten

Afgelopen Tweede Pinksterdag
vond de 4de editie van de Alter-
natieve Kastelentocht op skee-
lers en in-line skates plaats.

Hoewel de weersvoorspellingen
wat onzeker waren, kwamen er
toch nog zo'n 200 deelnemers
aan de start. Vanaf 9.00 uur begon
de inschrijving en om 11.30 uur
vertrokken de laatste deelnemers
voor hun 15, 20,30 of 60 kilometer.

Rond 15.00 uur was iedereen weer
binnen.

Er hebben zich gelukkig geen onge-
lukken of valpartijen voorgedaan.
Een groot aantal deelnemers reed
de tocht voor de 1ste keer. Men
was zeer enthousiast over de fraaie
route door het Vordense Coulis-
senlandschap én het goede asfalt.
De organisatie was in handen van
free-wheel, met materiële onder-

steuning van Lipton Ice Tea, Bistro
de Rotonde, De échte groenteman
Huitink en Super de Boer Yvonne
en Wilbert Grotenhuys.

Aan de 5de editie van de tocht zal
volgend jaar een bijzonder tintje
worden gegeven, waardoor het
voor de trouwe deelnemers aan-
trekkelijk blijft om op Tweede
Pinksterdag naar Vorden af te rei-
zen.

Cultuur en een vleugje sportiviteit

Op zondag 10 juni jl. heeft een
select aantal Vordenaren een
bezoek gebracht aan de Vier-
akkerse St. Willibrorduskerk.

Het bezoek was georganiseerd
door de restauratie-commissie van
de kerk en had als doel bekendheid
te krijgen, óók onder Vordenaren,
voor deze bijzondere kerk.

De genodigden verzamelden zich
op het terras van het naast de kerk
gelegen verenigingsgebouw van
Vierakker (beter bekend als het
Ludgerusgebouw). Na een heerlijk
zonnig kopje koffie en een wel-
komswoord door de voorzitter van
de restauratie-commissie, de heer
J.D. Bouwmeister, trok het gezel-
schap naar de kerk, want daar was
men immers voor gekomen. Net
als velen voor hen werd ook dit
gezelschap getroffen door het gro-
te contrast tussen de betrekkelijke

eenvoud van de buitenkant van de
kerk en de rijke en welhaast weel-
derig te noemen binnenkant van
de kerk.

'Wat een prachtig interieur. Dat
verwacht je niet als je buiten staat'
was een veelgehoorde opmerking.

Alle begrip was er dan ook voor de
verwoede pogingen van de com-
missie om alles op alles te zetten
om tot restauratie van de kerk te
komen. In haar 2-jarig bestaan
heeft de commissie het voor el-
kaar gekregen dat voor het eind
van dit jaar met een eerste deel
van de restauratie begonnen kan
worden! De commissie heeft daar-
bij - dat mag niet onvermeld blij-
ven - grote steun gekregen van de
gemeente Vorden en de provincie
Gelderland, die beide het belang
van deze 19e eeuwse, neo-gotische
kerk onderschrijven.

Na een rondleiding door de kerk
werd, gelokt door het vooruitzicht
van een prachtig panoramisch uit-
zicht, door het overgrote gedeelte
van het gezelschap de klokketoren
beklommen. Spinnenwebben trot-
serend werd enthousiast de 127
treden tellende klim naar boven
gemaakt.

Met de klim nog in de benen werd
de tocht voortgezet naar 't Suider-
as' voor een laatste en rustiger pro-
grammapunt: de lunch onder het
toeziend oog van Alexander Baron
van der Heijden van Doornenburg
van Suideras. Deze voorvader van
de gastvrouwe, mevr. Charlotte
Bonga, stichtte ruim honderd jaar
geleden de Vierakkerse Willibror-
duskerk.

Alle lovende woorden over 'zijn'
kerk zullen hem zeker goed heb-
ben gedaan.

De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag haar jaar-
vergadering in het Stampertje.

Het jaarverslag van de penning-
meester klonk zorgelijk en dat van
de secretaris getuigde van goede
ledenmiddagen.

Mevrouw Ri'a van der Linden van
Wooncentrum voor Volwassenen
'De Zon' vertelde over haar per-
soonlijke begeleiding van verstan-
delijk gehandicapten. In 1972
werd met het gezinsvervangend
tehuis 'De Zon' gestart.

Nu maakt het deel uit van de
Stichting Festog te Doetinchem.
Door deze stichting worden 1.000
gehandicapten in Oost-Gelderland
verpleegd en begeleid. De Zon
biedt basishuisvesüng aan 15 per-
sonen, die woonachtig zijn in het
Jebbink, De Haar en het Kerspel.
Op de Weppel wonen 12 mensen
van De Lathmer uit Wilp. Binnen-
kort zal deze stichting fuseren
met Festog.

Het doel van de begeleiding is het
vergroten van de zelfredzaamheid
en de integratie van de gehandi-
capten in de samenleving. Er is
een ontwikkeling van het gezins-
vervangend tehuis naar het klein-
schalig wonen in een woonvoor-
ziening. Het wonen in een kleine
re groep in een buurt vraagt een
goede begeleiding, vooral voor de
buren en de omgeving. Maar er
staat voor de bewoners een stuk
vrijheid tegenover; zij kunnen nu
zelf bezoek uitnodigen.

Vroeger werd de verstandelijk
gehandicapte teruggehouden; nu

kan hij/zij onder begeleiding een
plek krijgen in de maatschappij.
Ook de maatschappij moet deze
personen aanvaarden. De inleider
vertelde over de nieuwbouwplan-
nen. De Zon als basishuis krijgt
nieuwe huisvesting aan de over-
kant op de plaats van het huidige
politiebureau De Stiepel bouwt
daar een appartementencomplex,
waar de bewoners van De Zon 50%
van de begane grond krijgen en
een deel van de Ie en 2e etage. De
oudere gehandicapte kan in de
toekomst een plaats krijgen op De
Wehme of op De Delle. Ria van der
Linden besloot haar inleiding met:
We moeten de verstandelijk ge-
handicapten zien als mensen met
mogelijkheden. Daarbij behoort
de begeleiding als brug naar de
samenleving. Hierop kwamen een
groot aantal vragen. De voorzitter
overhandigde haar een mooie
plant, hetgeen met applaus door
de aanwezigen werd onderstreept.

Aan het eind werd afscheid geno-
men van de voorzitter mevrouw
Catrien van Reeuwijk. Zij wil even
afstand nemen van 5 jaar voor-
zitterschap om meer ruimte voor
haar zelf te krijgen. Tine Ridder-
hof als vice voorzitter bedankte
haar namens de PCOB Vorden voor
de voortreffelijke leiding van de
vergaderingen. Zij overhandigde
haar een attentie met bloemstuk.

Op dit moment is er nog geen
opvolger; voorlopig zullen de be-
stuursleden dit bij toerbuurt doen.

De eerste ledenmiddag is op don-
derdag 27 september a.s.; dan zal
voorlichting worden gegeven door
het blindeninstituut Bartimeüs.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Inhalen op 80 km/uur wegen

OPZIJ, OPZIJ, OPZIJ
Zo begint een stukje in het
Contact van dinsdag 7 maart j.1.

Helaas, er is geen bronvermelding.
Het stukje geeft een anekdotisch
verhaaltje weer en sluit af met de
volgende uitspraak: 'Haast' ver-
mindert het kritisch denkvermo-
gen en bemoeilijkt het anticiperen
op mogelijke fouten van anderen.

Graag zou ik de bron van deze uit-
spraak kennen, aangezien ik het
vage gevoel heb dat deze uitspraak
op niets is gebaseerd en daardoor
niet verantwoord om neer te
schrijven. Zoiets gaat namelijk al
snel een eigen leven leiden, aange-
zien velen onder ons iets wat in de
krant staat als absolute waarheid
beschouwen.

Ooit zei een professor tijdens zijn
inauguratie aan de universiteit
van Maastricht tegen een aantal
journalisten het volgende: -Geach-
te dames en heren. Gisteren meld-
de een dagblad naar aanleiding
van een dissertatie dat in Zuid-
Limburg een relatief hoog aantal
gevallen van maagkanker voor-
komt ten gevolge van het werken
in de mijnen. Echter als ik u nu
zou vertellen dat er in Limburg
een relatief hoog aantal gevallen
van maagkanker voorkomt ten ge-
volge van het eten van Limburgse
vlaaien en u schrijft dat allen in
uw bladen dan zal volgende week
iedereen roepen dat het eten van
Limburgse vlaai maagkanker ver-
oorzaakt

Terug naar het Contact nu. Een
dergelijke uitspraak dient onder-
bouwd te zijn en anders niet te

worden gedaan. Vanwaar mijn
twijfels over de uitspraak op zich?
Het menselijk zenuwstelsel kan in
verhoogde staat van paraatheid ge
raken, een arousal. Tijdens een
arousal, welke bijvoorbeeld kan
optreden als er iets onverwachts
gebeurt, je ergens van schrikt of
als je in gevaar verkeert, ben je dus
alerter. En je hebt daardoor een
nerveuze voorsprong en een (re)ac-
tie zal derhalve sneller plaatsvin-
den. Een vergelijkbare situatie is
'haast'. Je bent scherp, let goed op
de mogelijkheden, schat gedragin-
gen van anderen beter in, ofwel je
anticipeert juist beter. Dit dus in
tegenstelling van hetgeen in het
Contact wordt beweerd.

Het slecht anticiperen geldt eigen-
lijk veel meer voor de 'fatsoensrak-
ker' die (te) vaak met oogkleppen
op voor zich uit zit te staren of toe-
ristisch rond zit te kijken zonder
te zien wat er om zich heen op de
weg gebeurt. Vaak nog met een
sukkeldrafje van zo'n 65 a 70
km ./u.

Het enige wat vaststaat is dat de
remweg kwadratisch toeneemt
met de snelheid en dus dat de
snellere rijder een langere remweg
nodig heeft. Zonder een uitspraak
hierover te doen zou het echter
goed mogelijk zijn dat de gewon-
nen reactietijd ten gevolge van de
verhoogde paraatheid (arousal)
zulks ruimschoots compenseert.
Overigens ben ik geen pleitbezor-
ger van onverantwoord inhaalge-
drag

Louis Bosman
Zutphenseweg 61
7251 DH Vorden



«Zaterdag 16 juni
Hengelo Giet - tcxoo tot 16.00 uur

Een Engelse dubbeldekker zorgt voor gratis vervoer langs de deelnemende bedrijven

Deelnemende bedrijven
• BouwCenter HCI

Kruisbergseweg 13

• HCI Betonindustrie
Kruisbergseweg 13

• Van Bentum Schoonmaak
Nijverbeidsweg 13

• Coma Metaalwaren
• Van Geenhuizen Bouwplan

Ruurloseweg Soa

• Stapelbroek & Jansen
Molenenk 4

• Hartelman Motoren
Molenenk 3

Harmsen Vakschilders
Zelhemseweg 21

• Schildersbedrijf Derksen
Nijverheidsweg 15

• Klein Gunnewiek Service
Nijverheidsweg 7

• PasHook
• Joly Transport

Winkelskamp 2

Rijnstaal
Kruisbergseweg i

• Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16

Goossens & Melgers
Bouwbedrijf
Nijverheidsweg 11

" Tolkamp Voedingsmachines
Molenenk 18

• Smalbraak Notarissen
Spalstraat 41

• Galerie Monique Wolbert
• Claassen Reclamestudio

Kerkstraat 4

• Meulenbrugge & Barink
Bouwbedrijf

• Bouwplancentrum Hengelo
Nijverheidsweg 3

Op zaterdag 16 juni a.s. vindt, op initiatief van de Industriële Kring Hengelo, een open bedrijvendag plaats, Dé gelegenheid om
eens een kijkje te nemen achter de schermen van de Hengelose bedrijven. Met veel voorlichting, demonstraties en informatie.

*»*'» *
I N D U S T R I Ë L E » HENGELO

Kado's omAN: HONY'S
VADER te
verwennen!

- Tel. (0575) 55

Deze week speciale VADERDAG aanbiedingen

Burlington Sokken
(zuiver wol) van 27,95 voor

Burlington Polo shirt
(diverse kleuren) van 98,- voor

Garden Boots
(tuinschoenen) met klitteband van 109,- voor

Garden Tuinhandschoenen
van 16,95 voor

Sandelwood Badolie
van 29,95 voor

Originele Zwitserse Granaat Mand
van 85,- voor

'n Vilt Hoes ...voor stoere vaders
hierop deze week 10% korting

Tot ziens bij Anthony's Burg. Galleestmat 22

EfKMARKE
RUNDERSUCADE-
LAPPEN

1 kg

SCHOUDER-
KAR B O NAD E

1 kg 8,95

RUNDERGEHAKT
1 kg 7,95

GRILLWORST
HAM/KAAS
OF NATUREL 100 gram 1,29

Elke week op de markt in Vorden UW

Weekpakket vleeswaren

100 gr AMBACHTELIJKE 0 o-
ACHTERHAM O,Z5

100 gr ARDENNER - ftc
BOTERHAMWORST 1,ÜO

100 gr SNIJWORST 1.95

7,15

NU VOOR ̂  5,95

10,005 GERANIUMS

2 KALANCHOË 5,95

BOS ROZEN a 20 stuks 9,95

EXAMENBOEKET 12,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Bloemen en planten



f

Open bedrijvendag zaterdag 16 juni

Hengelose bedrijven zetten deuren open

BouwCenter HCI/UBI

In Hengelo wordt zaterdag
16 juni een open bedrij-
vendag gehouden. Tussen
10.00 en 16.00 uur is een
ieder van harte welkom.
Aan de open dag doen
21 bedrijven mee. De
open dag is een initia-
tief van de Industriële
Kring Hengelo (I.K.H.).

Tijdens de open dag
rijdt er een dubbel-
dekker die een rond-
gang maakt langs de
deelnemende bedrij-
ven. Er zijn diverse
ops tapp laa t sen .
Ondermeer op het
industrieterrein,
in het centrum
en bij de Goma.
Bij de bedrijven
is een platte-
grond aanwezig

waar de haltes opstaan.

Vervoer met de dubbeldekker is
gratis. "Met deze manier van ver-
voer kan het publiek de bedrijven
bereiken. Als ze de auto bij een
bedrijf geparkeerd hebben kunnen
ze met de dubbeldekker verder.
Je krijgt dan ook veel minder
parkeerproblemen", zegt Foppe
Atema, voorzitter van de I.K.H. en
algemeen directeur van Goma B.V.

"De I.K.H. is initiatiefnemer
maar er zijn ook bedrijven
die meedoen en die niet zijn
aangesloten. Iedereen heeft de
mogelij kheid zich te presen-
teren", verduidelijkt Atema.

Tijdens de open dag zijn
de bedrijven zoveel mogelijk
in werking zoals op een
normale werkdag. Op deze
manier krijgt de bezoeker
een goed beeld van de
werkelijkheid. Medewerkers
geven uitleg en informatie.
Foppe Atema verwacht veel
van de open bedrijvendag. "Ik
denk toch aan zo'n duizend
tot vijftienhonderd bezoekers.
We hebben er veel bekendheid
aan gegeven. Voor Hengelo is
het ook een goede promotie.
Met deze dag proberen we ook
meer bekendheid te geven

aan de bedrijven. Je zou kunnen
zeggen: onbekend maakt onbe-
mind", aldus Atema.

DE VOLGENDE BEDRIJVEN
DOEN MEE AAN DE

OPEN BEDRIJVENDAG:
Van Bentum Schoonmaak b.v.

Claassen Reclamestudio
Schildersbedrijf Bert Derksen
Van Geenhuizen Groep b.v.

Goossens Melgers
Goma b.v.

Harmsen Vak-
schilders

Hartelman Motoren
BouwCenter HCI-UBI
HCI Betonindustrie

Expeditie en Transport-
bedrij f Jolij

Klein Gunnewiek Service
Pas Hook b.v.

Meulenbrugge-Barink VOF
Rijnstaal b.v.

Stapelbroek en Jansen b.v.
Smalbraak Notarissen

Tolkamp's Machinehandel b.v.
Drukkerij Uiterweerd

Monique Wolbert
Bouwplan centrum Hengelo b.v.

(ZIE OOK ADVERTENTIE)

Stapelbroek en Jansen b.v.

ak Notarissen



Heren Jacks

Bodywarmers

Elmi Overhemden,
Royal Cotton

Streep Polo,
korte mouw

Twinsets

pullovers

T-Shirts

iÖ
99,50

49,95

119,12

99,50

29,95

19,95
Topjes

Oa voordelig «P «-k*""6

kom nu naar...

(Ö

uth/er,mode
z u t p h e n

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

Sportieve

Nieuw: Handig opbergsysteem voor skates &
skeelers. NU fl. 19,95

Nieuw: Achterhoek In-linc
16 schitterende skate-/skeelerroutes
door de Achterhoek. Slechts fl. 19,90

Snelheid & Afstandmeters v.a. fl. 79,95

RUIME KEUS
Wielen, lagers, helmen en beschermers

Scherpe aanbiedingen!!!!
250paar NIEUW & GEBRUIKT

Van o.a. K2, Bauer, Salomon, Fila,
Technica, Viking, Raps, Zandstra,

Mogema, Finn en Ultra-Wheels

Kadobonnen voor skates, skeelers, lessen, verhmtr-
materiaal (ook klapskeelers) en accessoires!!!

Free-wheel, dé skate-, skeeler- en rolski
specialist van Oost-Nederland

Zutphenseweg 8 in Vorden, T: 0575 - 55 42 28
E-mail: info@free-wheel.com
Website: www.free-wheel.com

'Groenieren' in rustieke stijl

Speciale 'buxus-snoeidag'
Buxus is een boomachtige heester, die met de jaren de afmetingen van een

kleine boom bereikt. Hij heeft vooral grote mogelijkheden wat betreft het
kweken in verschillende vormen o.a. bollen, piramiden en dierfiguren.

Buxus groeit langzaam en dient bij voorkeur gesnoeid of geknipt te worden
vóór de langste dag.

Daarom organiseren wij op zaterdag 16 juni a.s. van 9.00
tot 17.00 uur een buxus-snoeidag.

Kom met uw buxus naar onze kwekerij en wij zullen u adviseren en helpen
bij het snoeien. U kunt ook komen kijken hoe wij onze eigen buxus knippen.

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS vof
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-464494

Henq.iof

J Hcuclinkciijk 2

VXSTGOED
Te koop gevraagd:

een boerderijtje
met ± 2 ha grond voor een
paardenliefhebber.

Een boerderij
met ± 10-15 ha grond,
met stalling, landelijk gelegen.

H. Loman
Vierakker • Telefoon: 0575-441331

Nederland gaat digitaal,
u toch ook!

Horeca, stichtingen, musea, verenigingen en bedrijven
laat een creatieve internetwebsite maken door:

Palantier webdesign®
Contact info: F. Rouwhorst

Ganzensteeg 4a, 7251 LC Vorden, tel. 0575-556538
E-mail: f ons.rouwhorst© 12move.nl

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

modekoopjes
alle dames, heren
en kinderjacks

25% korting
heren-
shorts

5 pocket nu 2 voor:
jeans
herenmaten
norm. 39,95
per stuk

week 24-01
aanbiedingen
geldig
t/m 23 juni

heren-
overhemden
korte mouw
heel veel modellen

ficintc
FASHIONj

mode voor het hele gezin
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BARRY

Vordenaar Barry Wassink (16)
rijdt Nederlandse kampioen-
schappen minibikes en dat
doet hij niet onverdienstelijk.

Hij krijgt hierbij hulp van o.a. zijn
vader. Eind vorig jaar heeft hij een
nieuw frame gekocht. Deze zit en
stuurt beter dan het oude frame.

Ook werden er een nieuwe voor-
vork en schijfremmen gemon-

teerd. De eerste wedstrijd die werd
verreden was in Stadskanaal. Hier
werd goed getraind, maar de wed-
strijd verliep minder voorspoedig:
problemen met de carburateur.
Nadat de carburateur weer in orde
was gemaakt werd er op 30 april in
Katwijk een demonstratie gegeven
van minibike racen.

Hier heeft Barry lekker kunnen rij-
den en tevens kunnen kijken hoe

zijn toekomstige tegenstanders
het doen. Er worden NK's gereden
in onder andere Emmen, Lelystad
en niet te vergeten op 17 juni a.s.
een bekerwedstrijd in Hengelo (G).

Barry heeft aspiraties om wegrace
coureur te worden dus wie weet
zien wij hem in de toekomst op
het TT circuit van Assen of op de
Varsselring in Hengelo.

16 en 17juni in Arnhem en Zutphen concert van:

Stadsjongenskoor Zutphen
en Koorschool Katalin Szabó
ïn het weekend van zaterdag 16
en zondag 17 juni vindt er in
Arnhem en in Zutphen een bij-
zonder kinderkoorevenement
plaats. Twee vooraanstaande
koren in Gelderland trekken
deze twee dagen met elkaar op
in de vorm van een studieweek-
end met o.a. workshops.

Dit project wordt afgesloten met
een concert op zaterdagavond 16
juni in de Koepelkerk te Arnhem
en een concert op zondagavond 17
juni in de St. Janskerk te Zutphen.
Het jeugdkoor van Koorschool Ka-
talin Szabó bestaat uit 16 meisjes
van 10 tot 15 jaar. Deze koorschool
bevindt zich in Velp en werd in
1997 opgericht door Katalin Szabó
uit Hongarije. Kinderen kunnen
vanaf 6 jaar bij haar terecht. Zij ko-
men dan in de koorklas waar zij
spelenderwijs vertrouwd worden
gemaakt met de eerste beginselen
van de zangkunst. Daarna stro-
men zij door naar het kinderkoor
en vervolgens naar het jeugdkoor.
Zij krijgen daar tweemaal per
week een klassieke muzikale vor-
ming bestaande uit koorlessen en
solfège. In de solfègelessen wordt
het boek 'Jongleren', een boek dat
speciaal voor kinderen is geschre
ven door Silvère van Lieshout, ge

bruikt. Het jeugdkoor heeft op
haar repertoire stukken van o.a.
Schütz, Purcell, Mozart, Gounod,
Delibes, Kodaly, maar ook van hè
dendaagse componisten als Ar-
cher.

Minstens tweemaal per jaar geeft
het jeugdkoor een concert. Vooral
dit seizoen heeft jeugdkoor het
druk gehad. Maar liefst negen keer
heeft het van zich laten horen.
Mooie herinneringen heeft het
aan haar bijdrage aan de uitvoe
ring van de Mattheus Passie on-
langs in Deventer en de deelname
aan het concours voor jonge geta-
lenteerde musici, 'Jong goed'. Vo-
rig seizoen zong het jeugdkoor tij-
dens het Arnhem Koorfestival de
Bachdagen in Winterswijk en de
uitvoering van de Mattheus Passie
van Theile.

Het Stadsjongenskoor Zutphen
staat onder leiding van Wim en Ju-
dy Riefel. Tweemaal per week wer-
ken de jongens aan de ontwikke
ling van hun stem en algemene
muzikale vorming naar Engels
voorbeeld. Ook leren zij een toets-
instrument te bespelen. Het koor
heeft twee groepen: de Choristers
(het concertkoor) en de Probs (de
opleiding). Soms zingen ze samen

om zo de jongsten tussen 7 en 9
jaar reeds te laten wennen aan de
concerten. De jongens zelf ervaren
deze unieke opleiding als een ge
zonde en ontspannen vrijetijdsbe
steding.

Op het repertoire van het Stads-
jongenskoor staat voornamelijk
hoogwaardige koorliteratuur. Het
koor geeft vele concerten en steeds
voor volle kerken. Zij concerteerde
in 1999 in Duitsland. Voor de
traditionele Ceremony of Lessons
and Carols gedurende de kersttijd
zijn zeer geliefd in de regio.

De Koorschool van Katalin Szabó
en het Stadsjongenskoor zullen tij-
dens deze twee concerten zowel
apart als gezamenlijk optreden.

Dit is een mooie gelegenheid voor
ouders van kinderen vanaf 7 jaar
om kennis te maken maar vooral
om te horen wat het muzikale re
sultaat is wanneer een kinderstem
professioneel geschoold wordt.
Beide koren hebben na de grote va-
kantie weer ruimte voor nieuwe
kinderen.

Inlichtingen: Katalin Szabó tel.
026-3649616 en Wim en Judy Rie
fel tel. 0575-529360.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgen-
de keer is op woensdag 20 juni
a.s.

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze con-
tact te leggen met de leden van de
CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt

te willen over gemeentelijke za-
ken. Iedereen die dat wil kan zich
tot de CDA-fractie wenden, hetzij
voor zichzelf danwei namens een
vereniging of instantie.

Het is wenselijk, dat men zich van
tevoren telefonisch meldt, zodat
er zonodig nog wat kan worden
voorbereid en ieder geval diegene
van de CDA-fractie aanwezig is, die

het betreffende onderwerp in zijn
portefeuille heeft.

Het spreekuur is op woensdag-
avond 20 juni a.s. op het Gemeente
huis.

Om u vooraf telefonisch te melden
dient u contact op te nemen met
Ab Boers (fractievoorzitter CDA)
tel. 551157.

Rudi Peters winnaar
veteranencompetitie
De Wichmondse veteraan Rudi
Peters wint het algemeenklasse
ment, afgelopen zaterdag werd in
Almelo de finale verreden de eer-
ste drie in het klassement stonden
voor de start gelijk in punten. Het
beloofde veel strijd in de wedstrijd,
bij de vele demarages met daarbij
telkens een renner uit de top drie,
het gat tussen het peleton en de
koplopers werd dan ook nooit
groot. In de finale mochten uit-
eindelijk zes renners weg rijden
deze kregen enkele seconden voor-
sprong. Het peleton spurte voor de
zevende plaats deze werd gewon-
nen door Peters, de Kinkelder uit
Groenlo werd achtste en Rhet van
Trigt uit Hoogersmilde werd uit-
eindelijk negende. Het eindklasse
ment was danook snel gemaakt
winnaar in het overal klassement
was Rudi Peters voor Fred de Kin-
kelder en als derde kwam Rhet
van Trigt in het klassement te
staan. De winnaar van de wed-
strijd was John Lammertink uit
Almelo. De wedstrijd werd onder
superslechte weersomstandighe-
den verreden veel wind en regen
waren ook deze dag tegenstanders
van de renners. De jaarlijkse
district kampioenschap in Groot
Agelo ging vanwege de M. K .Z. nog
niet door deze zou op 2e pink-
sterdag verreden worden in een
agrarisch gebied.

26e 3 weekenden-
toernooi sv Ratti
Zaterdag 9 juni begon alweer het
laatste weekend van het 3e week-
endentoernooi. De weersomstan-
digheden waren gunstig zeker als
je in aanmerking neemt hoeveel
regen er in de afgelopen week was
gevallen. Om 9.00 uur was de
beurt aan de C-jeugd, oorspronke
lijk 3 poules van 5 teams maar
i.v.m. de late afzeggingen 2 poules
van 4 en l van 5. De elftallen voet-
balden wedstrijden van 17,5 mi-
nuut elk en de prijzen werden als
volgt verdeeld: Ie Rijnland Cl; 2e
Voorwaarts C3; 3e Marienveld Cl.
De Fair Playbeker werd gegund
aan DTS'35 C5.
Om 14.15 uur was het de beurt aan
de senioren van de 5e klas zater-
dag. 5 elftallen zouden een halve
competitie spelen. Helaas bleef l
team weg (zonder afmelding) en
bleven er per team 3 wedstrijden
over van 25 minuten elk? Het was
goed voetbalweeer, niet te warm
én droog, na het toernooi was
het dus nog lang buiten zitten!!
Oene 4 werd Ie; AVW '66 6 werd 2e
en Oeken 3 werd 3e.
Zondag 10 juni was alweer de laat-
ste dag van het drie weekenden-
toernooi. Ondanks de slechte
weersvoorspellingen begon de dag
met een stralende zon. Een aantal
team's in de 7e klas zondag ge
bruiken deze dag als afsluiting
van het voetbal) aar vandaar dat
Ruurlo 7 per fiets arriveerden en
Ruurlo 8 zelfs met tractor en wa-
gen werd vervoerd! Gezelligheid
troef de gehele dag al was het wel
een domper dat een speler van
SDZZ Zevenaar zich verstapte en
per ambulance naar het zieken-
huis moest worden vervoerd. De
dag kon worden afgesloten op het
terras! Ie prijs Ruurlo 8; 2e prijs
AWC 8 en 3e prijs AWC 7.
De toernooicommissie kan terug-
kijken op een geslaagd toernooi.

2 maal podium
in Chimay (B)
Afgelopen pinksterweekend reed
het zijspanduo Verweijmeren/
Kruip een internationale race in
het Belgische Chimay, een 4,5 km
lang stratencircuit. Op zaterdag re
den de heren op een nat circuit
een 4e trainingstijd. Op Ie pink-
sterdag werd dus gestart vanaf de
2e startrij. Ze pakten de 2e plaats
achter het Belgische duo Hanquet/
Dury. Helaas begon het na 7 ron-

den te regenen waardoor de wed-
strijd voortijdig werd beëindigd.
Uitslag van de Ie race: 1. Hanquet/
Dury; 2. Verweijmeren/Kruip; 3.
Bevers/Bevers.
De 2e race was laat in de middag.
Deze race werd na 2 ronden afge
vlagd vanwege een gecrashte zij-
span. Dus: een herstart. Ook nu
pakten de heren een 2e plek bij de
start. In ronde 6 probeerden ze
met een spectaculaire aanval de
leiding over te nemen van Han-
quet/Dury. Helaas, dit lukte niet
waardoor men genoegen moest
nemen met wederom de 2e plek.
Uitslag van deze race was hetzelf-
de als race 1.

Duivensport

WINKELS EN BRUINSMA
KAMPIOEN
De zesde en laatste Vitesse vlucht
van de PV Vorden, vanaf Houdeng
over een afstand van circa 240 ki-
lometer werd gewonnen door
Mare Tiemessen met als tweede de
jeugdige Ashley Eykelkamp. De
uitslagen waren als volgt: M. Tie-
messen l, 9; A. Eykelkamp 2, 5, 9;
D. Gotink 3; A en A Winkels 4, 14,
16, 18; H. Eykelkamp 6, 7; J. Win-
kels 8,10; J. Burgers 11,17; J. Meyer
12, 13, 20; C. Bruinsma 15. Door
deze resultaten is het kampioen-
schapsonderdeel Vitesse bij de on-
aangewezen gewonnen door de
comb. A en A Winkels. Bij de aan-
gewezen werd C. Bruinsma kam-
pioen.
De eendaagse fondvlucht vanaf
Lorris over een afstand van ruim
540 kilometer werd gewonnen
door A en A Winkels. De uitslag
was: A en A Winkels l, 6, 7,10,13.
14; M. Tiemessen 2; J. Meyer 3, 12,
15; H. Stokkink 4. 5, 9; H. Eykel-
kamp 8; T. Wesselink 11; C. Bruins-
ma 16,18,19; W. Oldenhave 17. 20.

De eerste Midfondvlucht van de
P.V. Vorden, een vlucht vanaf Arra
over een afstand van circa 320 ki-
lometer, is gewonnen door Cor
Bruinsma. De uitslagen waren: C.
Bruinsma l, 9; M. Tiemessen 2. 6.
11; A en A Winkels 3, 15, 17, 20; J.
Meyer 4, 7,10,12,16; Ashley Eykel-
kamp 8; H. Stokkink 13; Jitske Win-
kels 18.

Erik Kleinreesink
wint Voorjaarsrit
De Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" organiseer-
de zondag de vanwege de MKZ cri-
sis destijds uitgestelde Voorjaarsrit
(orientatierit). De rit die was uitge
zet door Wim Wisselink en Peter
van Huffelen kende een ochtend-
en een middagedtie. De afstanden
waren resp. 44 en 52 kilometer. Al-
vorens Bert Regelink na afloop de
prijswinnaars bekend maakt, wer-
den er een paar rondjes bingo ge-
speeld.

De uitslagen waren als volgt:
A-Klasse: 1. Erik Kleinreesink, He
gelo 334 strafpunten; 2. G. Reuge
brink, Enschede 367; 3. J. Luiten,
Hengelo 398; 4. H.J. Cortumme,
Toldijk 403 strafpunten.
B-Klasse: 1. H. Wiersma, Leeuwar-
den 500 strafpunten; 2. H.B.J. Hors-
ting, Vorden 518; 3. J.Talens, Mus-
selkanaal 543.
C-Klasse: 1. H. Broersma, Hooges-
milde 229 .strafpunten; 2. R.
Drenth, Gieten 286; 3. M. Maalde
rink, Toldijk 288.

Teams A-Klasse: 1. MAC Zutphen
1088 strafpunten; 2. MAC De Wal-
den, Drenthe 1630; 3. MAC Stads-
kanaal 1797 strafpunten.
Teams- B-Klasse: 1. "De Graafschap-
rijders", Vorden 1707 strafpunten;
2. MAC Stadskanaal 1800 strafpun-
ten.
Teams C-Klasse: 1. "De Graafschap-
rijders", Vorden 1012 strafpunten.
De eerstvolgende orientatierit van
" De Graafschaprijders" wordt ver-
reden op zondag 26 augustus aan-
staande.



WEGENBOUW

DOSTAL

VORDEN
0575-556691

Dostal's Aannemersbedrijf BV
is al ruim zestig jaar de partner
voor grond-, riolerings-,
bestratings- en
asfalteringswerkzaamheden.
Op al deze gebieden heeft zij
kennis en ervaring en waarborgt
zij het snel en doelgericht
aandragen van oplossingen
voor specifieke civiel technische
problemen en het gereedmaken
en uitvoeren van deze
werkzaamheden.
Dostal's Aannemersbedrijf BV
is een NEN-ISO 9001 & VCA"
gecertificeerd bedrijf

Dostal's aannemersbedrijf B.V. zoekt:

kleefauto-
chauffeur/machinist
voor bij het asfalt

grondwerkers
Gevraagd wordt mensen met enige ervaring
en flexibiliteit.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:

Oostal's Aannemersbedrijf B.V.
t.a.v. dhr. S.J. Dostal
Postbus 60
7250 AB VORDEN

Of telefonisch tijdens kantooruren van 9.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, tel. 0575-
556691 en vragen naar Serge Dostal.

17 juni

Vaderdag-
cadeautip

Enorm assortiment met zeer lage
Vaderdagprijzen o.a.

JaCkS vanaf 1 35,-

Fleecejassen vanaf f 50,-

hoeden, petten, blouses, sokken
teveel om op te noemen

Kom gewoon uw slag slaan.

V.O.F. KLOMPENFABRIEK

Uilenesterstraat 10a
® 7256 KD Keijenborg

internet www.sueters.nl

Kijk
voor
meer

nieuws
op:

;.'.

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

Wij vragen: Minimaal 3 jaar ervaring.
Bereid nieuwe modeontwikkelingen eigen te maken.
Collegiale instelling.

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

Tel. (0575)461604 vragen naar Hr. F. Passchier.

Fron/Pcurchïer
haarmode

Dames- en herensalon

Voorstad 10
Borculo
Tel.(0545) 272331

Spuistraat 10
Hengelo (Cld)
Tel. (0575)464017

Kerkstraat 9a
Keijenborg
Tel.(0575)461604

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

rei. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - MODM 0650281046

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RuuRLo gootbekledïng

0573-253039 - Fax 0573-254919 - MODM 0654220156

Stapelbroek ö- Jansen

• CONSTRUCTIE- EN SERIE LASWERK • PREFAB WAPENING • STALEN MALLEN

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers.
In onze wapeningscentrale zijn de volgende vacatures:

• WERKVOORBEREIDER
Functie-omschrijving: - Maken van buigstaten met behulp van een PC.

- Het opstellen van de planning t.b.v. productie.
- De controle van voortgangplanning.
- Telefonisch contact met opdrachtgevers.

Vereisten: - MTS-opleiding bouwkunde.
- Goede contactuele eigenschappen.
- Zelfstandig en accuraat kunnen werken.

ASSISTENT WERKPLAATS CHEF
Functie-omschrijving: - Voorbereiding en controle productie.

- Kwaliteitscontrole.
- Planning personeel.
- Begeleiding leerling-betonstaalwerkers.

Vereisten: - LTS/MTS-opleiding bouwkunde of gelijkwaardig.
- Goede contactuele eigenschappen.
- Besluitvaardigheid en de wil om medeverantwoording te dragen.
- Woonachtig in de regio of bereid zich daar te vestigen.

HEFTRUCKCHAUFFEUR
Functie-omschrijving: - Laden en lossen producten.

- Ingangscontrole materialen en goederen.
- Het verrichten van diverse voorkomende werkzaamheden.

Vereisten: - In het bezit van diploma.

In de constructie-afdeling is de volgende vacature:

• COMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER
Functie-omschrijving: - Het maken en beoordelen van calculaties.

- Contacten onderhouden met opdrachtgevers en toekomstige
opdrachtgevers. U bent het aanspreekpunt voor algemene informatie
over een offerte of een opdracht.

- Projectbegeleiding, afhandelen van meer- en minderwerk.
- Bijhouden van PC-bestanden (ISAH).

Vereisten: - MTS/HTS-opleiding werktuigbouwkunde.
- Een commerciële instelling en op de hoogte zijn met de staalbouw.
- Goede organisatorische kwaliteiten gekoppeld aan een totaal

overzicht.
- Besluitvaardigheid en de wil om verantwoording te dragen.
- Kandidaten met ervaring in soortgelijke functie geniete de voorkeur.
- Woonachtig in de regio of bereid zich daar te vestigen.

WAT WIJ U BIEDEN:
• Een interessante en leerzame fulltime baan.
• Een bij de functie passend salaris.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een prettige werksfeer in een modern bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in één van de bovenstaande functies en voldoet u aan
de gestelde eisen, richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan:

Stapelbroek & Jansen BV
t.a.v. de heer T. Stapelbroek, Postbus 91, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

Wilt u vooraf meer informatie over deze functies, neem dan contact op met de
heer T. Stapelbroek, telefoon 0575-461815, Molenenk 4, Postbus 91, 7255 ZH
Hengelo (Gld.).



Bibliotheken in Vorden,
Hengelo en Zelhem willen
handen inéén slaan!

Sauerlandtoer
"De Graafschaprijders"
Wasserfall doet naam eer aan!

Links dhr. Kleinburink (Hengelo) en rechts dhr. Wallenburg (Vorden)

Er is de afgelopen jaren heel
wat geschreven en gesproken
over de plannen in Nederland
om tot nieuwe gemeentelijke
herindelingen te komen. Dit
heeft ertoe geleid dat de bestu-
ren van de bibliotheken in Vor-
den, Hengelo en Zelhem het ini-
tiatief hebben genomen om
eens bij elkaar "in de keuken"
te kijken.

In een gesprek dat wij hadden met
dhr. Dick Wallenburg, voorzitter
van de bibliotheek in Vorden en
dhr. Henk Steven Kleinburink,
voorzitter bibliotheek Hengelo,
(Ben Stoltenbarg, voorzitter in
Zelhem was verhinderd) maakten
beide heren hun plannen duidelijk.
Dhr. Dick Wallenburg: "Het idee is
weliswaar voortgekomen m.b.t de
gemeentelijke herindelingsplan-
nen, wij hebben dat echter niet
als uitgangspunt genomen. Wij
"wonen" als bibliotheken heel
dicht bij elkaar, maar weten in
feite niets van elkaar. Vandaar!"

Dus om daar verandering in aan te
brengen hebben de drie bibliothe-
ken inmiddels "kennismakings-
avonden" georganiseerd. Kort gele-
den in Zelhem en Hengelo en af-
gelopen week in Vorden. Daarbij
stelde de gastheer van die avond
medewerkers en bestuur aan el-
kaar voor. Er werd een overzicht
gegeven van de activiteiten; een
korte historie over de betreffende
bibliotheek. Het cijfermatige ver-
haal kwam aan de orde, terwijl
ook de web-site presentatie niet
ontbrak.

De heren Wallenburg en Klein-
burink stelden het bijzonder nut-
tige bijeenkomsten te hebben ge-
vonden. Waar de bibliotheken
zich momenteel mee bezig hou-
den? Het is de vraag of de biblio-
theek over een paar jaar nog wel

dezelfde is als de bibliotheek anno
2001. Wat wil de consument de ko-
mende jaren? Hebben de bibliot-
heken wel voldoende kwaliteit in
huis om op toekomstige behoeften
in te spelen?

Zo hebben beide heren geconsta-
teerd dat de belangstelling van de
burger naar de bibliotheek af-
neemt. Er wordt een lichte afname
van uitleenboeken bespeurd. Wal-
lenburg: "Ook zijn wij geschrok-
ken van het feit dat de belangstel-
ling van kinderen voor het lezen
van boeken beduidend minder
wordt. Hoe maak je het lezen voor
kinderen spannend? Dat kun je
denk ik alleen maar bereiken door
als bibliotheken gezamenlijk de
handen inéén te slaan".

Beide heren hebben in de drie "ses-
sies" geconstateerd dat de biblio-
theken in genoemde drie gemeen-
ten op heel veel punten vergelijk-
baar zijn. Kleinburink: " We bie-
den allemaal hetzelfde pakket; het
personeel is van goeie kwaliteit.
Op financieel gebied zijn de bibli-
otheken niet vergelijkbaar. De ene
bibliotheek heeft een eigen pand,
de ander niet en betaalt huur,
terwijl ook de subsidies van elkaar
afwijken. Wat dat betreft is het
appels met peren vergelijken".

Één aspect is een doorn in ieders
oog. Het streven is om de biblio-
theek in de week langer open te
laten. Nu is dat veelal 20 uur. Men
wil de openingstijden dolgraag
verruimen, echter het heeft alles
met geld te maken. Dhr. Klein-
burink: "Wanneer de bibliotheek
meer open zou zijn door bijvoor-
beeld vrijwilligers in te zetten, ik
spreek nu over de huidige situatie,
dan houdt dat in dat toch de kos-
ten zullen stijgen. Er zal nl. altijd
tijdens de openstelling een be-
roepskracht aanwezig moeten zijn".

De heren Wallenburg en Kleinbu-
rink zijn er voor honderd procent
van overtuigd dat een betere sa-
menwerking tussen de bibliothe-
ken, ook zonder een gemeentelijke
herindeling er een meerwaarde
uit de bus rolt. Men kan gebruik
maken van eikaars collectie. Wal-
lenburg: "Een voorbeeld, we kopen
in Vorden bepaalde boeken in en
het blijkt dat de uitleen tegenvalt.
Zo ook in Hengelo en Zelhem. De
vraag is dan moet je deze boeken
dan in alle drie de bibliotheken
hebben? Met andere woorden,
we kunnen gebruik maken van
eikaars collectie".

Ook gezamenlijk: Het geven van
meer informatie via Internet.
Gezamenlijke cursussen. Men kan
activiteiten op elkaar afstemmen
door bijvoorbeeld het lezen bij kin-
deren bevorderen. Gezamenlijke
activiteiten op het vlak van ten-
toonstellingen, lezingen en ande-
re culturele activiteiten. Dus geen
dingen dubbel doen.Wallenburg:"
door betere samenwerking zullen
er gelden vrijkomen, die wij voor
andere zaken kunnen aanwenden.

Wij denken daarbij ook aan het
instellen van een commissie, die
bovengenoemde activiteiten coör-
dineert".

Uiteraard, zo stellen onze ge-
sprekspartners met nadruk, zal
het verloop van de discussie over
de gemeentelijke herindeling wel
invloed hebben op de vorm c.q.
wijze van een "gezamenlijke aan-
pak" van de drie bibliotheken,
maar zal niet beslissend zijn.

Na de zomervakanties zal men
starten met de echte inhoudelijke
besprekingen waarbij de uitkomst
uiteindelijk zal moeten zijn, een
betere samenwerking en een be-
stuurlijke éénwording.

Triest gezicht eigenlijk. Vol goe-
de moed vertrokken zaterdag-
morgen 32 equipes vanaf het
clubhuis van de organiserende
"De Graafschaprijders" voor
een 300 kilometer lange toer-
tocht (Sauerlandtoer) naar het
Duitse plaatsje Wasserfall. Het
prachtige natuurschoon was de
deelnemers in feite "worst"
want door de onophoudelijke
plensbuien hadden de motor-
rijders al hun aandacht bij het
wegdek nodig.

De plaats "Wasserfall" had dan
ook niet beter gekozen kunnen
worden. Toch heeft het motor-
gezelschap zich daar de dag niet
laten bederven. Het "natje en het
droogje" zorgde al snel voor een

perfecte stemming. Zaterdag-
avond werden ook de verschillen-
de prijzen uitgereikt. De prijs voor
de verst komende deelnemer ging
naar de heer Plugge uit Monster.
Mevrouw Goedschol ten kreeg de
prijs voor de verst komende deel-
neemster. "Borftse Motorclub" uit
Bodegraven kreeg de prijs voor de
club met de meeste deelnemers.

Eerste Pinksterdag stond een toer-
tocht van 260 kilometer in Sauer-
land op het programma. Tweede
Pinksterdag werd via een andere
route de terugreis naar Vorden
aanvaard. Gelukkig wel onder wat
betere weersomstandigheden.
Voor zondag l juli heeft "De Graaf-
schaprijders" de Kastelenroute op
het programma staan.

Blokhut scouting
Scouting Vorden is al een poos in
het bezit van een bouwvergun-
ning, terwijl ook aan de wijziging
van het bestemmingsplan goed-
keuring is verleend. Dit alles in
verband met de bouw van een
nieuwe blokhut. Het huidige club-
gebouw van scouting is te klein en
sterk verouderd en voldoet niet
meer aan de eisen van deze tijd.

"De huidige blokhut dateert al uit
1946. Door de te geringe capaciteit
stagneert de groei en is er in ver-
band met nieuwe leden een
wachtlijst ontstaan. Een nieuw ge
bouw is dan ook hard nodig", al-
dus groepleider dhr. Bert Turfboer.
Dat nu de vergunningen zijn ver-
leend is prachtig, echter met de
bouw kan nog niet worden begon-
nen. Scouting Vorden is onder
meer nog in afwachting met welk

subsidiebedrag de gemeente "over
de brug" komt!

Zou men een nieuwe blokhut la-
ten bouwen, dan kost dat al gauw
circa drie ton, zo heeft de leiding
becijferd. Dus zal er een flink be-
drag middels "zelfwerkzaamheid"
opgehoest moeten worden. Zo le-
vert de jaarlijkse "potgrondactie"
geld op, terwijl scouting Vorden
gelukkig ook nog een beroep kan
doen op wat handige ouders.

"Veel hangt echter toch af van de
bijdrage van de gemeente Vorden.
Aan de contributiebijdrage van on-
ze leden gaan we namelijk niet
tornen. De contributie bedraagt
jaarlijks 135 gulden. Voor ons een
erezaak dat dit bedrag niet ver-
hoogd wordt", aldus dhr. Bert
Turfboer.

o l i ti e varia GROEP

Zaterdag 2 juni
Een bestuurder van een personen-
auto is met de wielen van haar
auto in de berm van de Rondweg
terechtgekomen. Hierdoor verloor
zij de macht over het stuur, waarna
ze in de linker berm/sloot terecht
kwam. Ze is heirbij niet gewond
geraakt, wel is haar auto bescha-
digd en afgesleept.

Zondag 3 juni
Vannacht is er een alcoholcontrole
geweest en er zijn 5 automobilis-
ten gecontroleerd. Één bestuurder
bleek te veel te hebben gedronken.
Hij is meegenomen naar het bu-
reau in Zutphen, waar hem een
transactie werd aangeboden van
ƒ 410,- en een rijverbod van l uur.

Woensdag 6 juni
Bij een bedrijf aan de Zutphense-
weg is een stereotoren uit het ma-
gazijn weggenomen. Dit is overdag
gebeurd, terwijl een schoonmaak-
bedrijf daar aan het werk was.

Er is een kinderfiets gestolen. Deze
stond vermoedelijk onder de car-
port van de woning. Het is ook mo-
gelijk dat de fiets ergens is blijven
staan en daar vandaan is weggeno-
men. Het gaat om een soort moun-
tain-bike.

Er is een aanrijding geweest in een
scherpe bocht van de Broekweg te
Vorden. In deze scherpe bocht zag
de bestuurder van de personen-
auto de tegemoet komende auto
pas laat naderen, omdat het zicht
werd belemmerd door een paar
wilgen. Van schrik remde de be-
stuurder en kwam door een nat
wegdek in een slip terecht. Hierbij
heeft ze de tegenligger geraakt. De
bestuurder van de tegemoet ko-
mende auto kwam in de sloot
naast de rijbaan tot stilstand. Er
deden zich geen persoonlijke on-
gelukken voor.

Gevonden/verloren voorwerpen
van l t/m 8 juni
Gevonden voorwerpen.
- Geen

Verloren voorwerpen:
- Sleutelbos met 6 sleutels, waar-

onder 2 veiligheidssleutels en
een hangertje in de vorm van
een camera;

- blauwe tas met opdruk: Kennis.

Mocht u vragen hebben over de ge-
vonden en verloren voorwerpen
dan kunt u bellen van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
op telefoonnummer 0900-8844.

'De Graafschaplijders'
'De Graafschaprijders' organiseerde
zaterdagmiddag op haar eigen
'Delden-circuit' een crosswed-
strijd, waaraan door 28 coureurs
werd deelgenomen.

In de Superklasse ging de winst
naar Stephan Braakhekke, terwijl

Henk Heilegers bij de "recreanten"
zegevierde. Bij de jeugd won Mar-
tin Roes uit Beek.

Na afloop werden de kampioens-
bloemen, beschikbaar gesteld
door de firma Kettelerij uitgereikt
door clubvoorzitter Joop Wueste-
nenk.

De uitslagen waren: Klasse 125 CC
jeugd: 1. Martin Roes, Beek 37 pun-
ten; 2. Wouter Dijkman Vorden,
32; 3. Koen Berenpas Warnsveld,
28; 4. Willem Jan Peters, Vorden; 5.
Job Koenders, Eerbeek 21 punten.

Klasse recreanten: 1. Henk Helle-
gers, Vorden 40 punten; 2. Henk
Kok, Hummelo 34; 3. Johan Braak-

hekke, Barchem 30; 4. Robert v.d.
Tweel, Huissen 24; 5. Martijn Ketz,
Zelhem 24 punten.

Klasse Super: 1. Stephan Braakhek-
ke, Vorden 40 punten; 2. Marcel
Bulten, Vorden 34; 3. Gerben Vrug-
gink, Vorden 30; 4. Johannes van
Kempen, Zutphen 24, 5. Rudy
Boesveld, Hengelo 24 punten.

"De Snoekbaars"
Hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" hield in de Berkel bij Zwiep
een viswedstrijd waaraan door 17
personen werd deelgenomen. De
vangst was miniem. In totaal werd
er 1330 gram vis gevangen. De uit-
slagen: 1. V. Eykelkamp 810 gram;
2. R. Ilbrink 140; 3. A. Golstein 136 .



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

CHR. MUZIEKVERENIGING/

C " """ ^
HENGELO GLD.

CRESCENDO

Rommelmarkt
zaterdag 16 juni
op parkeerterrein rondom de Wei-

koop Spalstraat 37
te Hengelo (Gld.)

Verkoop van 10.30-14.00 uur.

Entree vanaf 12 jaar f 1,-

ASSURAWIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Dagblad De Telegraaf
U kunt en wilt GEEN 200 - 300 GULDEN per
4 weken erbij gebruiken, lees dan niet verder.

Voor ong. 1 uur per ochtend, zoekt
Dagblad De Telegraaf een aantal

bezorgers(ters),
voor de kom van VORDEN,
dus GEEN buitengebied!

Volwassenen zijn zeer welkom en kunnen
nog MEER verdienen, jongeren moeten min.
15 jaar zijn. Bovendien kunt U extra bonussen
tot 150 gulden per 3 maanden verdienen,
voor regenkleding zorgen wij en een gratis
krant krijgt u ook. Ook een gedeelte van de
week of om de week bezorgen kan. U ziet
mogelijkheden genoeg en voor de snelle
beslisser een startpremie van 150 GULDEN.

Voor inl. (0575) 55 13 16 of (0573) 25 36 95

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aid a ba n d

• Beiersbont * Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

BRUIDS-
FOTOGRAFIE
even iets anders

Bel voor een afspraak

H A N s T E M M I N K
-f erf" <r^ ir <?i ~fu €

Spalstraat 10 • 7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462386 • Fax 0575-462387

DREADLOCKS, EEN MAGISCHE SENSATIE

Waren het voorheen alleen filmsterren en mannequins die gebruik
maakten van dreads, tegenwoordig is dit bijzondere kapsel voor

iedereen bereikbaar.
En ... dreads zijn altijd te hergebruiken.

DREADS ZIJN ER VOOR IEDEREEN

Dreads zijn er voor iedereen, man of vrouw. Ongeacht je haartype of de
lengte ervan. Een grote variatie aan dreads kan worden aangemeten.
Uiteraard geven we jou het beste advies.

MEER WETEN? KOM DAN BIJ ONS LANCS OF BEL!

Jim Heersink haarmode

Zutphenseweg 21- Vorden

0575-55 12 15

Appel-citroenvlaai
i 095 4450

groot t Om klein i i m
^ : ' J

Kleine abrikozenvlaaï
f f 50

nu f f»
^ • " ' J
^ A

Nieuw AndeS Nieuw
vezelrijk brood met extra calcium

en vitamine B
950

± 400 gram mm m
v J

1 -persoons vlaaitjes
kersen, abrikoos of appel

9 00
m\^ J

Elke donderdag ^ O 75
5 broden vanaf f w«

Echte Bakker ^MibvlllV UUI\l\Vl p îi)r-@

VAN ASSELTlSll
Er kan er maar één de echte zijn.

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

Voor
'keien' van vaders

gaan moeders
naar

JJÊ^

Qroot Roessink
Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-461622

Weekaanbieding
Perceetaartje
met echte amandelspijs
van f 9,95 voor

f6,95
Verras vader eens
met een originele

Vaderdagtaart
f23,- Specialiteit:

zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

HORSTMAN

'HOIVDA

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183



Touwtrekvereniging Vorden goede
gastheer voor bekertoernooi

Gymvereniging "Sparta
organiseert vierdaagse

Touwtrekvereniging Vorden or-
ganiseerde afgelopen zondag
een open bekertoernooi. Het
was het eerste touwtrektoer-
nooi van dit jaar. De mond- en
klauwzeercrisis was de oorzaak
ervan dat de reguliere touw-
trekcompetitie dit voorjaar
niet kon worden opgestart.
Want normaal gesproken gaan
in april de gewestelijke kam-
pioenschappen van de regio
Oost van start.

Door de crisis was dat allemaal
niet mogelijk. Zo moesten de
touwtrekkers lange tijd hun leger-
kistjes en bewerkte 'skeelerschoe-
nen' in het vet laten staan. Dat tot
ergernis van de sporters zelf. Maar
daar was begrip voor. Zeker als je
bedenkt dat het merendeel van de
actieve touwtrekkers direct ver-
want zijn aan de agrarische sector.
Niemand sputterde dan ook tegen
toen het district Oost van de Ne-
derlandse Touwtrekkers Bond
(NTB) besloot om alle competitie-
wedstrijden voor de gewestelijke
kampioenschappen te annuleren.
Maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan.

Daarom organiseerde de Touw-
trekvereniging Vorden afgelopen
zondag een open bekertoernooi.
Een toernooi dat de sporters de ge-
legenheid gaf om voor het eerst dit
jaar op nationaal niveau de strijd
met elkaar aan te binden. Zeven-
endertig teams verdeeld over vijf
verschillende gewichtsklassen stap-
ten op de schitterend onderhou-
den accommodatie van de TTV
Vorden de schoenhakken dan ook

in de grond. De spelers van de TTV
Vorden deden dat voor het eerst op
de speciaal geprepareerde skeeler-
schoenen. Een keuze die enkele ge
renormeerde touwtrekteams uit
de vaderlandse top vorig jaar al
hadden genomen. De mannen van
Vorden trokken tot vorig jaar op
de vertrouwde 'legerkistjes'. "Maar
om aansluiting bij de top te be-
houden moet je op termijn inves-
teren en open staan voor verande
ringen.

Daarom hebben we afgelopen win-
ter ons de speciaal geprepareerde
skeelerschoenen aan laten me-
ten", zo zegt speler Gert Jan Vliem
van TTV Vorden. "Al onze leden in-
clusief de jeugdleden trekken nu
op deze schoenen. Met de aan-
schaf van de nieuwe schoenen
moesten we als vereniging flink in
de buidel tasten. De schoenen zijn
en blijven namelijk eigendom van
de vereniging. Daarvoor is de in-
vestering van enkele duizenden
guldens te fors voor", zo laat Vliem
weten die zelf ook deel uitmaakt
van het bestuur van de TTV Vor-
den. Met de nieuw aangemeten
schoenen kunnen de spelers voor-
al op gladde speelvelden een bete-
re grip creëren in de ondergrond.
De nieuwe investering leidde zon-
dag echter niet direct tot een dag-
succes voor de Vordenaren senio-
ren. Maar de spelers waren over de
nieuwe schoenen dik tevreden.
Het jeugdteam van Vorden behaal-
de echter een mooie tweede plaats.

Waar de TTV Vorden niet tevreden
over kon zijn was de publieke be-
langstelling. Naast een aantal toe

vallige passanten en een actieve
fietsclub uit het Brabantse Schijf,
die in het afgelopen weekeinde in
Borculo overnachtte en hun dorps-
genoten van touwtrekvereniging
Jagerslust eventjes kwamen aan-
moedigen in Vorden, bleef het toe
schouwers aantal beperkt tot en-
kele gasten. Zelfs bewoners uit de
buurtschap 't Medler waren niet
of nauwelijks rondom het speel-
veld te vinden. En dat was in het
verleden toch anders.

Toen had bijna iedere familie uit 't
Medler wel op één of andere wijze
binding met de club. „Maar die tij-
den behoren echt tot het verle-
den", zo beaamd ook voorzitter G.
Barink van TTV Vorden. TTV Vor-
den mag dan op sportief gebied
een kleine en bescheiden rol bin-
nen de nationale touwtrekbond
vervullen. Op bestuurlijk en orga-
nisatorisch vlak heeft men de
zaakjes uitermate goed voor el-
kaar. De ingelaste wedstrijd in Vor-
den was een uitermate goede test-
case voor menige touwtrekken Ve-
len wisten na de wedstrijd waar
het nog aan schorte voor aanvang
van de nationale competitie die
aanstaande zondag in Eerbeek van
start gaat. Bondscoach Jan Groot
Wassink uit Haarlo gaf in Vorden
dan ook zijn ogen goed de kost.
"Want door alle afgelastingen heb
ik nog absoluut geen selectiepro-
cedure kunnen opstarten voor de
Europese kampioenschappen die
in september in Zwitserland
plaatsvinden. Laat staan dat ik al
mensen heb kunnen selecteren
voor de World Games die in augus-
tus in Japan plaats gaan vinden".

Maag Lever Darm Week in het teken van de Lever

Zonder Lever geen Leven
Een leverziekte kan iedereen
overkomen. Vaak wordt ge-
dacht dat alcohol de meest
voorkomende oorzaak is van
een leverziekte. Dit is niet waar.
Veelal is een virus de boosdoe-
ner.

Er zijn zo'n 30 verschillende lever-
ziekten. De meest voorkomende
zijn hepatitis A, B en C, en lever-
cirrose. De lever is een complex en
uiterst belangrijk orgaan in ons li-
chaam. Het is een chemische fa-
briek die er voor zorgt dat honder-
den verschillende processen tij-
dens de spijsvertering goed gaan.
Zonder lever is er geen leven.

Daarom organiseert de Maag Lever
Darm Stichting haar jaarlijkse
Maag Lever Darm Week van 17 tot
en met 23 juni a.s. staat de week in
het teken van de lever. Behande-
ling van leverziekten is moeilijk,
vaak ontoereikend en kostbaar.

Een levertransplantatie is vaak de
enige levensreddende ingreep. De
Maag Lever Darm Stichting zoekt
naar nieuwe behandelmethoden
en medicijnen om patiënten met
een leverziekte verder te helpen.

In de nationale collecteweek gaan
duizenden collectanten de straat
op om een bijdrage te vragen. Een

lever en een leven is iedereen ge-
gund. Uw hulp is daarbij onmis-
baar.

MAAG LEVER DARM
STICHTING
De Maag lever Darm Stichting
staat al 20 jaar garant voor onder-
zoek, voorlichting en zorg op het
gebied van maag-, lever en darm-
ziekten. Van de meer dan 200 ver-
schillende ziekten is de oorzaak
vaak nog altijd onbekend. Meer
onderzoek is daarom broodnodig.
Om patiënten met een maag-, lever-
of darmziekte verder te kunnen
helpen.

De gymvereniging "Sparta" or-
ganiseert voor het 34e achter-
eenvolgende jaar de avondwan-
delvierdaagse. Vorig jaar trok
dit evenement circa 625 deelne-
mers, een aantal dat de organi-
satie ook nu weer aan de start
hoopt te zien. De start is maan-
dagavond 18 juni. Men kan zich
die avond nog vooraf op het
schoolplein achter de Dorps-
school inschrijven.

Ook kan men zich inschrijven c.q.
informatie inwinnen bij mevr. Bet-
ty Klein Brinke 0575- 552663 of bij
mevr. Karin Zweers 0575- 552900.
Ter informatie: er mag s'avonds
niet eerder worden vertrokken.
Dit in verband met de werkzaam-
heden van de plaatselijke EHBO
die overal de helpende hand bie
den bij het oversteken van kruis-
punten e.d.

De deelnemers kunnen kiezen uit
twee afstanden te weten de 5 of 10

kilometer. De routes met een leng-
te van 5 kilometer zijn veelal in de
bebouwde kom uitgestippeld.
Maandag 18 juni wandelen de
deelnemers aan de 10 kilometer in
de omgeving Kranenburg/Linde.

Dinsdag 19 juni staat de omgeving
Galgengoor op het programma;
woensdag 20 juni omgeving Del-
den, terwijl op de slotavond in de
naaste omgeving van het dorp
wordt gewandeld.

Op deze slotavond verzamelen de
wandelaars zich op de terugweg
bij school het Hoge. Hier worden
de medailles uitgereikt en maakt
men zich gereed voor de intocht
richting schoolplein van de open-
bare dorpsschool waar de stoet
wordt ontbonden.

Tijdens de intocht worden de wan-
delaars muzikaal ondersteund
door de muziekkorpsen "Concor-
dia" en "Sursum Corda".

Biej ons in
d'n Achterhook
"'k Fletse effen 't Broek deur", had Harm Stroetman tegen zien vrouw
ezeg,"'t is t'r nog lekker buutn". ïej gaot maor ", was eur antwoord
ewes. De koffie hadn ze op, ze kon now rostig nog een paar uur tille
visie kiekn, gelukkig was t'r gin voetbaln venaovend. Dan was Harm
trouwens ok neet weg egaone, dan zat e een heeln aovund nao dat ge
schupte te kiekn.

Harm sloog ;'t jachgeweer an 'n nekke en fietsen weg. Neet dat e op
jach ging, dat moch jao neet umme dizzen tied van 't jaor. As goeien
jager prakkezeern iej d'r ok neet oaver umme now een haze of fesan-
te van de sokken te schietn. Maor daor zat nog wel ander grei wao'j
as jager now neet bepaold gek met waarn. Hoewel iej daor ok al neet
meer op mochen schietn. Wat dat betrof wodn 't t'r veur de jagers
neet better op. 't Ongedierte vrat de eier van de fesanten .kievieten,
en wet ik wat al neet meer op veurdat t'r jongen uutkwammen.

Al spaorn de boern met 't maaien de nuste wel, de kraaien waarn wel
zo venemstig dat ze gauw in de gaatn hadn dat t'r in zo'n enkelen
grespol een nus zat. En umme dan oaver de vosse maor helemaol neet
te praotn. Die neageln een heeln nach rond umme veur de jongen
een lekker hepsken te griepn al mossen ze d'r ok tien kilometer veur
van huus. Zu'k grei wodn dan nog beschermd ok, maor jao de heern
in Den Haag waarn neet wiezer.

Inens remmen Harm en ston stille. Wat zaog e daor wieterop in 'n
barm van de weg. 't Lek wel een ulk. Hee knep de ogen nog's half-
dichte, veduld jao, daor zat zo'n rover. Den zol e klein menneken
maakn. Hee 't geweer van 'n nekke, een petrone d'r in en too...baats!ü.
'n Ulk bewoag zich iets maor bleef oaverende zit kiekn. Vedraaid, zol
e d'r stomp langs hemmen eschotn?. Nog maor een petrone d'r in.
Hee richten secuur maor ok met dit schot gaf 'n ulk gin krimp.

Dan maor iets kotterbiej. Maor too kreeg Harm in de gaatn dat den
ulk een naogemaakten was. Daor had e heel wat lood in konnen pom-
pen veur e an stukken was ewes. Wat wol 't geval?. Luu van de kam-
peerboerderi'je daor vlakbiej hadn een spolleken bedach waor den
naogemaakten ulk een onderdeel van was. Harm maakn zich gauw
uut de vuute, maor gelukkig had t'r ene uut de buurte zien geschie
te ezien. Zodat iederene now wet dat Harm an een nieje brille too is
biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Team Delden II winnaar
klootschiettoernooi
In het buurtschap Linde werd
zondagmiddag een klootschiet-
toernooi gehouden dat werd
georganiseerd door t Praothuus.

De deelname was groot. In totaal
kwamen er 20 teams aan de start,
vergeleken bij vorig jaar bijna het
dubbele. De teams waren samen-
gesteld uit families, buurten, be
drijven e.d.
Elk team bestond uit vier spelers,
waarvan een speler lid mocht zijn
van een officiële bond. Er was een
parcours uitgezet met een lengte
van 5 kilometer.
Normaliter zijn er in het parcours
wegen met drempels, echter i.v.m.

eventueel opspringende ballen,
was het parcours aangepast en Ie
verde het voor de deelnemers ab-
soluut geen gevaar op.
Bij de heren werd het team van
Delden II winnaar met 56 worpen
en 35 meter; 2 Wildenborch I- 61
worpen en 65 meter; 3 Stokkink I-
62 worpen en 32 meter.
Bij de gemengde teams werd Wil-
denborch II winnaar met 70 wor-
pen en 17 meter; 2 Stokkink I- 70
worpen en een meter; 3 Hackfort
73 worpen en 11 meter.

Bij de dames ging de winst naar
het team van de dames Arfman
met 85 worpen en 17 meter.



m
te Deventer

houdt ten overstaan van deurwaarderskantoor van den Bos en Jansen
te Deventer een

kapitale kunst-, antiek- en
inboedelveiling

afkomstig uit diverse nalatenschappen en andere inbreng.

Geveild worden antieke meubelen, w.o. Biedermeier en Empire secrétaire
eeuwse kabinetten, Engelse kabinetten, antieke eethoeken,

c?ommodes, schapehlederen banken en fauteuils, antieke bureaus^ enz,
Diverse klokken o.a.; Empire kolompendules, diverse Engelse en Duitse

staande horloges, comtoises en Friese staartklokken. •
Schilderyen, aquarellen van o,a.: Wiilem Dooyewaard, G.J, Detfgaauw,

Hendrik Hollander, Joh. Wetering de Rooi], Eug. Lambert,
W. de Zwarty A. Volkers, H. Heijlergers,

Cor Noltee, .|dQ î̂ id6|ringi,;JBni..̂
Diverse pldtimers w.o. MG Morris Oxford 13.9 'Bulnose'

Australische &
Amerikaanse Mercedes 'Pagode' 280S Hard top van 1969

en een Opel GT van 19(59. Alle auto's volledig gerestaureerd.
18e eeuws porselein, plateei, diverse Delfts en Makkums aardewerk.

Glas en kristal, Oosterse tapijten en bronzen sculptures.
Diverse zilveren serviezen, zilveren broodrnanden en andere zilveren

gebruiksvoorwerpen.
Collectie gouden en zilveren sieraden.

KI JKD AG EN: vrijdag 15 juni a.s. 10.00-21.00 uur / zaterdag 16 juni
10.00-17.00 uur/zondag 17 juni 10.00-17.00 uur.

VEILINGDAGEN: maandag 18 t/m vrijdag 22 juni aanvang 19.00 uur
woensdag 20 juni schilderijensessie / donderdag 21 juni goud, zilver

en juwelen

VEILINGHUIS DE WERELD
Mr. H.F. de Boerlaan 21107 - 7411 AJ Deventer

Telefoon 0570-627990 - Fax 0570-627898 - E-mail: de wereld@hetnet.nl
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•
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Rendisk ontwerpt en produceert zelf ^n behoort tot de toonaangevende
totaalleveranciers van grootkeukens iji Nederland. Rendiék levert onder
andere aan Vroom & Dreesmann, Hejna, Bijenkorf, Ikea, Shell, VNlil,
Elsevier, ABN/AMRO, ING, RABO, Kf MG, Delóitte & Tbujtfie, Ministeries,
Provinciehuizen, gespecialiseerde cajeringbedrjjven en a^i
in de gezondheidszorg. Rendisk is ISp-9002 gecertificeerd.
Wij hebben plaats voor een:

Auto-Cad tekenaar^%-CMÏ ^ ^ "^w™ "̂ -^^r -^^^ -^^-« •̂ '̂» : ^B •̂ •̂  :• ^ -^^ -. ̂

5a voor het vervaardigen van tekeningen in 2D en/of 3D voor grootkeukeriprojectenl

Wij denken aan iemand met:
- MTS-opleiding WTB
- Inzet en teamgeest
- Bekend zijn met Auto-Cad 14 en kennis van Solid Work£ is een prié

Geboden wordt:
- Goede werksfeer in prettig team
- Mogelijkheid voor flexibel arbeids urenschema
- Passend salaris en onkostenvergoeding
- Ruime aanvullende opleidingsmogelijkheden

Inl icht ingen:
R. Stokkink tel. 0573-452311

Sol l ic i tat ies r ichten aan:
Rendisk bv, Postbus 25, 7260 AA Ruurlo.
Internet: www.rendisk.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze
lNVl_G advertentie wordt niet op prijs gesteld.

REND SK STAAT ERVOOR
rendisk
GROOTKEUKENTECHNIEKEN (

stichting Openluchtspel Baak
zoekt

REGISSEUR
voor de periode februari - juni 2002.

Inlichtingen: de heer B. v.d. Pavert,
tel. 0575-441759 - E-mail: openluchtspel@hotmail.com

Telefoon 0573-451306

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

S?

BP
KANTERS

BELLEN!

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

TEGELHANDEL

muller-vorden bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Tonny Juftiërfs
r~ HO><C AUTOSCHADE
l [\ l ftE^STELBEDRIJF i

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

Oranjefeest
Wildenborch

zaterdag 23 juni
12.45 uur

ballonoptocht vanaf de Nijlandweg.
13.00 uur

opening, ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen.

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

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

festog
dienstverlening aan gehandicapten

Wooncentrum 'de Zon' in Vorden (onderdeel van Stich-
ting Festog) biedt mensen met een verstandelijke handi-
cap hegeleiding en ondersteuning in hun woon/leefsitu-
atie.

Wij zoeken m.i.v. l juli a.s.

invalkrachten)
(voor variabele uren per week).

Functie-eisen zijn o.a.
• onregelmatige diensttijden
• werken in teamverband, ook zelfstandig
• respectvolle houding naar onze cliënten

U kunt telefonisch of schriftelijk reageren. Bel of schrijf
naar Wcv 'de Zon', Zutphenseweg 32,7251 DK Vorden,
t.n.v. Gijs Waardenburg of Everline Kampman.
Telefoon 0575-551978.
Voor informatie kunt u hetzelfde nummer bellen.
Salariëring conform CAO Gehandicaptenzorg.

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes

bielzen
grind en split

natuursteen
WEULEN KRANENBARG

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

festog
dienstverlening aan gehandicapten

Wooncentrum 'de Zon' in Vorden (onderdeel van Stich-
ting Festog) biedt mensen met een verstandelijke handi-
cap begeleiding en ondersteuning in hun woon/leefsitu-
atie.

Wij zoeken een

huishoudelijke hulp
voor de periode van 30 juli tot 18 augustus.
Het gaat om 15 uur per week.

U kunt telefonisch of schriftelijk reageren.
Bel of schrijf naar Wcv 'de Zon', Zutphenseweg 32,
7251 DK Vorden,
t.n.v. Gijs Waardenburg of Everline Kampman.
Telefoon 0575-551978.

Voor informatie kunt u hetzelfde nummer bellen.
Salariëring conform CAO Gehandicaptenzorg.



Provincie stelt wijzigingen
op dienstregeling Syntus vast
De Gedeputeerde Staten van
Gelderland heeft een aantal
wijzigingen op de dienstrege-
ling van OV-bedrijf Syntus vast-
gesteld.

De wijzigingen gaan met de nieu-
we dienstregeling op 10 juni in en
gelden tot 31 december 2001. De
voorgestelde wijzigingen zijn:

• Voor alle lijnen wordt een dui-
delijke zomerdienstregeling in-
gesteld. Alle bussen rijden dan
uurdiensten i.p.v. halfuurdiens-
ten, uitgezonderd buslijn 80
(stadsbus Zutphen). De acht-

weekse vakantieperiode is gelijk
aan die van ConneXXion. Overi-
gens rijden de treinen geen zo-
merdiensten.
Lijn 20 Borculo-Enschede; deze
bus krijgt een snellere lijnvoe-
ring door routewijzigingen in
Neede en Borculo als gevolg van
'duurzaam veiligmaatregelen'
en het verplaatsen van de bus-
stations.
Lijn 23 Doetinchem-Borculo; de
route van deze lijn is veranderd.
In Borculo rijdt de bus als lijn 20
en in Zelhem neemt de bus de
rondweg.
Lijn 25 stadsdienst Doetinchem;

er is een aanpassing in de routes
van deze stadsdienst om de ont-
sluiting van de nieuwste wijken
te verbeteren.

• Lijn 27 Doetinchem-Gendrin-
gen; de route in Terborg wordt
sneller. In Silvolde rijdt de bus
een aangepaste route.

• Lijn 53 Varsseveld-Hengelo; er
worden gewijzigde routes gere
den door Neede en Varsseveld.
De bus stopt nu op het oostelijke
industrieterrein van Varsseveld.
Er vervallen drie spitsritten van
Varsseveld naar Doetinchem
omdat de trein extra ritten
biedt.

G.ENDA V O R D E N

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

JUNI
13 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
13 Welfare Handwerkmiddag Weh-

me.
13 Fietstocht HVG Linde.
16 Uitvoering Sursum Corda in

Dorpscentrum.
16 Vriendenkring Klein Axen, le-

zing.

18-21 Avondvierdaagse, gymvereni-
ging Sparta.

18 NBvP fietsen bij camping de
Kleine Steege.

20 ANBO klootschieten bij cam-
ping de Kleine Steege.

20 HSV de Snoekbaars, senioren
wedstrijd.

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

wedstrijd.
26 KBO Soosmiddag.
27 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
28 HSV de Snoekbaars, jeugd-

wedstrijd.
29-30 Zomerspektakel Kranenburg.

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

Word donateur.
Er is nog zoveel te doen.

Giro 222.111

Nationaal Epilepsie Fonds
Postbus 270, 3990 GB Houten

vvwvv.epilepsiefonds.nl

Test sirene 6 juni 2001
Woensdagmiddag 6 juni vond
om 12.00 uur in het hele land de
test van de sirenes plaats.

> Bij de test van de sirenes van
woensdagmiddag is gebleken dat
een aantal sirenes in de gemeen-
ten Apeldoorn en Brummen niet
heeft gefunctioneerd. De firma
Siemens, verantwoordelijk voor
het onderhoud en het opheffen

van storingen, heeft inmiddels op-
dracht gekregen in kaart te bren-
gen om welke sirenes het gaat en
de storing te verhelpen. De Brand-
weer gebruikt het sirenesysteem
in geval van calamiteiten. Vanuit de
Gemeenschappelijke Meldkamer
Apeldoorn activeert de regionale
brandweer de sirenes.
De controle of de sirenes daadwer-
kelijk zijn afgegaan, vindt onder

meer plaats door dit te laten uit-
luisteren en het laten terugmel-
den door contactpersonen in de
diverse gemeenten.

Per sirene kan worden 'uitgelezen'
of het systeem functioneert, ook
de oorzaak van een eventuele
storing wordt duidelijk bij het uit-
lezen. De storing kan vervolgens
direct worden verholpen.

Kleine moeite kan vakantie redden
Eindelijk vakantie! U hebt er
zorgvuldig voor gekozen,
maanden naar uitgekeken en
veel geld in gestoken. En dan
gaat er iets mis. Een verloren
tas, een gerolde portemonnee...
Gelukkig hoeft door zo'n ge-
beurtenis uw vakantie niet in
het water te vallen. Maar dan is
wel een beetje extra voorberei-
ding nodig. Vooral het noteren
van belangrijke gegevens
maakt een groot verschil. Pro-
blemen zijn dan een stuk snel-
ler opgelost, zodat u langer
kunt genieten van uw vakantie.

Peter weet er alles van. Elke zomer
runt hij met zijn broer een cam-
ping in Zuid-Frankrijk. En om de
paar dagen ziet hij wel een Neder-
landse toerist met problemen.
"Portemonnee op een terrasje la-
ten liggen, tas kwijt... en dan is de
pinpas weg..." vertelt hij. "Sommi-
gen zijn zo slim geweest om er-
gens het blokkeernummer van
hun pinpas op te schrijven. Die
zijn er met een paar telefoontjes
uit. Maar anderen zijn er heel veel
tijd mee kwijt. Doodzonde van je
vakantie."

MOEIZAAM
Daar kan Carla zeker over meepra-
ten. Een paar jaar geleden was ze
op een zonnig Grieks eiland op-
eens haar paspoort kwijt. Verve-
lend, dacht ze, maar zo opgelost.
Maar dat viel tegen. Van de toch al
krappe tien dagen gingen er drie

op aan regelwerk, (dure) telefoon-
tjes en moeizame gesprekken, zó
goed bleek haar Grieks ook weer
niet. "Ik baalde ontzettend. Je
denkt: er komen hier zoveel Ne-
derlanders en we hebben één Eu-
ropa, dus dat is zo gebeurd. Be-
grijp me niet verkeerd: de Grieken
waren heel begrijpend en iedereen
deed zijn best voor ons. Maar het
kostte wél veel tijd, die je liever an-
ders gebruikt."

PASPOORTNUMMER
Chantal, Carla's dochter, zal dat
niet snel gebeuren. Carla: "Bij de
Nederlandse ambassade zeiden ze:
als we uw paspoortnummer had-
den, was het een stuk sneller ge-
gaan. Dat heb ik in m'n oren ge-
knoopt. Dus als Chantal van de zo-
mer voor het eerst zonder ons weg
gaat, krijgt ze een velletje papier
mee met al dat soort gegevens.
Zo'n meid, alleen met de bus naar
Spanje. Nou ja, met haar vriendin-
nen. Je moet er toch niet aan den-
ken dat haar vakantie in duigen
valt!" Carla gaat verder: "Jongeren
zijn vaak heel nonchalant in die
dingen: 'mij gebeurt niks', denken
ze. Daarom heb ik voor Chantal
ook de brochure 'Wijs op Reis' ge-
haald. Hartstikke handig en vol
praktische tips en adviezen!"

GOEDGELOVIG
Zelf moet Chantal bekennen de
brochure nog niet te hebben gele-
zen. Maar haar moeder kent het

bij wijze van spreken van buiten.
Moeder Carla: "Ik heb haar verteld
waar ze op moet letten. Dat ze niet
met een huisdier thuiskomt en
geen pakjes voor anderen mee-
neemt. Ze zijn op die leeftijd toch
nog wat goedgelovig." Chantal,
voor wie de maat nu vol is: "Ik
weet echt wel waar ik op moet let-
ten. Ik heb een goeie reisverzeke-
ring afgesloten en het telefoon-
nummer, ook wel alarmnummer,
daarvan heb ik op zak." Mochten
er toch problemen zijn, dan kan ik
op het thuisfront rekenen: daar
liggen kopieln van alle belangrijke
papieren. Carla: "Voor het geval
dat... Je weet maar nooit. Uiteinde-
lijk ben je als ouder toch wat be-
zorgd als je kinderen zelfstandig
op vakantie gaan."

GRATIS BROCHURE
De brochure maakt deel uit van de
campagne 'Wijs op Reis' en is gra-
tis verkrijgbaar bij alle ANVR-reis-
bureaus, GG&GD, gemeenten (af-
deling Burgerzaken) en Rabobank-
verkooppunten. U kunt de brochu-
re ook aanvragen bij het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken, Sectie
Logistiek (DVL/VM/SL), fax: 070 -
348 48 20 of e-mail: dvl-vm-
log@minbuza.nl. (Onder vermel-
ding van titel en bestelcode: BZDR
5073/N.) Het ministerie geeft ook
reisadviezen.

Nadere informatie is te vinden op
internet: www.minbuza.nl, onder
'Reizen en burgerzaken'.

Avondvierdaagse
per motor
Ook dit jaar organiseren de motor-
clubs uit Vorden, Borculo, Neede
en Steenderen de Gelderse avond-
vierdaagse op de motor. Dit evene-
ment wordt gehouden op 12, 13,
14 en 15 juni. Voor elke avond staat
een toertocht van circa 80 kilome
ter op het programma.

Dinsdagavond 12 juni staat de eer-
ste rit op het programma. Darr
wordt gestart bij café Peters in Bor-
culo. Woensdag 13 juni vertrekken
de coureurs bij Olde M*lle in Nee
de. Donderdagavond 14 juni is het
de "thuiswedstrijd" van VAMC "De
Graafschaprijders" te Vorden en

wordt gestart vanaf het clubhuis
aan de Ruurloseweg. Op de slot-
avond, vrijdag 15 juni is de start
vanaf café Heezen in Steenderen.
Voor nadere informatie kan men
bellen 0575- 555305.

Kerkenfietstocht
De plaatselijke VW organiseert
dinsdag 19 juni een zgn. kerken-
fietstocht. Deze route met een
lengte van circa 25 kilometer voert
de deelnemers langs drie prachti-
ge kerken in de gemeente Vorden,
de Ned. Hervormde Kerk, de Anto-
niuskerk in de Kranenburg en de
St. Willibrorduskerk in Vierakker.
Een routebeschrijving is bij de VW
verkrijgbaar.

Roman van
Vordense vrijwilliger
Twee Vordenaren kregen dit
weekend, zoals elders vermeld,
door burgemeester Kamerling
een koninklijke onderschei-
ding opgespeld voor langdurig
vrijwilligerswerk. Voorzitter
Bart Hartelman van de Stich-
ting 'Vrienden van de Kerk op
de Kranenburg' begon al rond
een halve eeuw geleden met
vrijwilligerswerk als mede-op-
richter en bestuurslid van de
Kranenburgse voetbalvereni-
ging Ratti. VKK-bestuurslid
Harry van Rijn begon er zelfs al
meer dan zestig jaar geleden
mee.

In het onlangs verschenen boek
'Huilen in de Zon' beschrijft de nu
78-jarige Vordenaar zijn harde
jeugd in de dertiger jaren in een
streng opvoedingsgesticht waar
hij als wees werd grootgebracht.
Hij kwam er als kind van zeven
jaar. Als jongeman van zestien gaf
hij zich op als vrijwilliger voor het
stencilen en rondbrengen van 'de
Hoenderwereld', het lijfblad van
de circa 250 kinderen die toen op
Hoenderloo werden opgevoed. Hij
schreef ook artikelen voor dit blad.
Op de vraag waarom hij al zo jong
met vrijwilligerswerk is begonnen
is zijn antwoord: 'waarschijnlijk
omdat ik toen al de behoefte had

mezelf te bewijzen en omdat het
je zoveel voldoening geeft. En
soms ontdek je dat je als vrijwilli-
ger zelfs nog wordt beloond. Zo be-
schrijf ik in mijn boek dat ik door
het bezorgen van 'de Hoenderwe-
reld' o.a. bij enkele particuliere
adressen in het dorp Hoenderloo,
van een textielwinkelier een paar
handschoenen cadeau kreeg. Ech-
te wollen handschoenen in die
hartstikke koude winter. Een vor-
stelijk bezit! Die kreeg ik overigens
vooral op voorspraak van de doch-
ter van deze winkelier die me, ge-
loof ik, wel aardig vond. Van haar
kreeg ik mijn eerste kus, al was het
slechts een handkus. Zo word je
als vrijwilliger soms onverwacht
beloond!'.

Het boek 'Huilen in de Zon' blijkt
in Vorden een bestseller want er
zijn - zo vertelt Carmen Rondeel
van Boekhandel Bruna - 'door ons
al bijna 150 ex. van verkocht. Niet
alleen omdat de auteur een beken-
de inwoner van Vorden is maar
vooral omdat het boek een eerlijk
en vaak ontroerend beeld geeft
van het leven van een kind in een
gesticht nu zo'n zeventig jaar gele
den. 'Je mag het' - zei een van onze
klanten laatst - 'best een klein
meesterwerk noemen'.
(Zie ook advertentie)

Swingnight
in Lichtenvoorde
Zaterdag 16 juni organiseert
"De Achterhoek Swingt" de
Swingnight in zalencentrum
"de Koppelpaarden" in Lichten-
voorde.

De muziek zal worden verzorgd
door het DJ-team Dalux-FM. Een

greep uit de artiestenlij st: Golden
Earring, Status Quo, Queen, Rol-
ling Stones, Talking Heads, Simple
Minds, David Bowie, Tina Turner,
Tramps en Tavares.

Voor meer informatie zie Contact-
je elders in dit blad.
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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 ten b i j De Woner i j
goed. C o m f o r t a b e l e fau teu i l s en banken, sa lontafe ls ,
s m a a k v o l l e e e t h o e k e n en d resso i r s zi jn s lechts v o o r -
bee lden van wat u bi j De W o n e r i j zoa l zult v i nden .
Maar ook v o o r uw r a a m d e c o r a t i e , ver l i ch t ing of v loer
bedekk ing bent u bi j De Wone r i j aan het j u i s t e ad res
De a c c e s s o i r e s van De Woner i j z i j n s f e e r m a k e r s b i j
u i ts tek en zorgen voor een pe rsoon l i j k k a r a k t e r in
ieder huis. U pak t nu al snel h o n d e r d e n gu ldens v o o r -
deel mee.

wonshow

showroommodeUen

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

Adres

Telefoon;
Internet

i n r Mc h

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

t i n g e n

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

VOOR

0523

j i '

fl|i Wildkamp

Hoofdkantoor: tutten (Ov.) OS23-é82099
• Borcw/o (Old.)

UI. 0343-273795
• Wtflf (Old.)

Tel. 0314-683319

PORTUGAL - ALGARVE
Te huur:

uiterst luxe
privé villa
gelegen op een heuvel

met een prachtig uitzicht
over de kuststrook.

Max. 10 pers., 5 sl.k., 3 badk.

In f o-foto's
tel. 0575-462386

ChRMUZEKVERfMGtgG

S^ [CRESCENDO

Hebt u nog bruikbare
spulletjes voor de

rommelmarkt
van Crescendo

op 16 juni 2001?

Bel dan 0575>461782

REKENVOORBEELD FUTURE PLAN MICRA 10 3 DRS, RESP MICRA H

TYPE

NISSAN MICRA

NISSAN MIGRA MIRACLE AIRCO

AANSCHAFPRIJS

f 21 895,00

F. 35.I9S.OO

RACLE AIRCO 10 3-ORS

AANBETALING/
INRUIL

F 6.569.00

F 7 559.00

KREDIETSOM

F 15326.00

F. !7.e36.00

LOOPT IX)

14 MAANDEN

24 MAANDEN

EFFECTIEVE
RENTE

7.9%

7,9*

KREDIET-
VERGOEDING

F S 183,33

F 3513.3»

MAANDTERMIJN

F. 183,18

F. 309.64

RESTANT
BETALING

F 13 137,00

F. 16.117,00

PRIJS BIJ VERKOOP
OP AFBETALING

F. 34 078.33

F 37.707,36

A U T O B E D R l J F DOETINCHEM
HENGELO C.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

Plakhorstweg 14
Hummeloseweg 10
Ampèrestraat 6
De Stoven 25

W W W . H E R W E R S . N L HET T E A M VAN

Tel. (0314) 333 055
Tel. (0575) 462 244
Tel. (031 6) 529 320
Tel. (0575) 522 522

AUTO SPE C i ALI STEN!



BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Uit voorraad leverbaar:

de roman van Harry van
Rijn over zijn jeugd in een
opvoedingsgesticht
nu zeventig jaar geleden.
Een boek ook voor vaders
die alles al hebben.

Prijs f 39,50.

Boekhandel Bruna
Raadhuisstraat 47, Vorden
Telefoon 0575-55 31 00

in het oog
springend...

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan

en ingespeeld
wordt op de

specifieke wensen
van u!

Wij maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een

uitstekend
resultaat!

Wij zijn daarin uw
partner.

d r u k k e r i j Weevers

Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH

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

ISDN 555678
E-mail:

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

Ons werkgebied strekt zich uit

van Zutphen tot en met Arnhem,

Apeldoorn en Deventer en tot

ver in de Achterhoek.

Wanneer u in deze regio een

woning wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs of bel.

We zijn ervoor!

Óók bij uw hypotheek wijst
de Bos Makelaardij og
u prima de weg!
De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek, Maar dan wei een hypotheek die precies past bij uw financiële

situatie!

Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen.

makelaardij og

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen

Postbus 4012, 7200 BA Zutphen

Telefoon (0575) 51 66 35

Telefax (0575)546614

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 4601 17

Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

Internet: www.debos.nl

De andere makelaar voor uw regio!

Hypotheek
-adviseur NVM

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities

Polycomp BV
Rubbercompounds

zoekt wegens uitbreiding van haar
productieafdeling:

gemotiveerde
productie-
medewerkers

Telefonische
inlichtingen bij: Polycomp BV

Joke van Kranenburg-Cribbelier
tel. 0575-554066

of een briefje naar:Postbus 57, 7250 AB Vorden

of een email naar: info@polycomp.nl

Wij zoeken

leerling-rioolmonteur
Tevens gevraagd

vakantiehulpen

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

Dambroek 23, 7223 DT Baak
Tel. 0575-441112 - www.ontstoppingsbedrijf.nl

Opheffings
ITVERKOOP!

Uitverkoop tot en met zaterdag 30 juni

Op het gehete assortiment

Denk aan uw kadobonnen
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