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BestuurVOV:

"Reconstructie Zutphenseweg kost
ondernemers handen vol geld"

Een afspraak maken met het be-
stuur van de Vordense Onderne-
mers Vereniging (VOV) bij voor-
zitter Harrie Kettelerij thuis aan
de Zutphenseweg ( Bloembinde-
rij Kettelerij), illustreert meteen
de problematiek, waarmee een
aantal Vordense ondernemers
momenteel te kampen heeft.
Komende per auto vanuit het
dorp, kunnen we vanaf Kluvers
niet rechtdoor richting Zut-
phenseweg. Wel staat er "onder-
weg" een bord met de tekst
"Ondernemers bereikbaar"!

Dus afslaan, de Boonk in. Vervol-
gens bij de sporthal linksaf, Het Jeb-
bink in. Na een paar honderd me
ter linksaf de Steege in om zodoen-
de weer op de Zutphenseweg uit te
komen. Echter aan het eind van de
Steege kunnen we niet verder. Van-
wege werkzaamheden afgesloten,
dus dan maar via het Jebbink en
het Vaarwerk naar de Zutphense-
weg. Na nog een tiental meters half
op het trottoir te hebben gereden
zijn we bij het bedrijf van bloemb-
inderij Kettelerij.

Het lijkt veel op een orientatierit,
waarbij één ding duidelijk is, de
consument zal absoluut dergelijke
capriolen niet uithalen om bij een
bloemenzaak te komen. Met als ge-
volg dat ze wel naar de concurren-
tie zal stappen, in de hoop dat deze
wel goed bereikbaar is! Harrie Ket-
telerij: " Toevallig dat ik tevens
voorzitter van de VOV ben, maar ik
heb die problemen niet alleen. Ik
weet dat er momenteel enkele col-
lega-ondernemers zijn die door de
reconstructie van de Zutphense-
weg, overwegen om personeel te
ontslaan. Gewoon omdat hun be-
drijf niet bereikbaar is en ze
daardoor een flinke omzet mis-
lopen", zo zegt hij.

TERM BEREIKBAARHEID
Wat de ondernemersvereniging
het meest "steekt" is, dat tegelijker-
tijd met de reconstructie van de
Zutphenseweg ook de Steege en de
Boonk onderhanden worden geno-
men. In de ogen van het dagelijks
bestuur, Harrie Kettelerij, voorzit-

ter; Aart Meijer, sekretaris en Henk
Barends, penningmeester, wordt er
door het gemeentebestuur en het
bedrijf NTP Infra uit Zevenaar, te
lichtvaardig gedacht over de term
"bereikbaarheid".

Kettelerij: "Bereikbaarheid is een
term die vertaald kan worden in
bereikbaarheid voor de onderne-
mers zelf, met direct de waag "is
dat ook toegankelijk voor de cunsu-
ment, oftewel: Commercieel toe
gankelijk? Wat ging er aan vooraf?
Het volgende, op 5 maart jongstle
den werd het bestuur van de VOV
door het gemeentebestuur en het
bedrijf NTP over de reconstructie
van de Zutphenseweg ingelicht,
waarna op 31 maart met de werk-
zaamheden werd begonnen. Daar
kan met name het garagehouder
Klein Brinke over mee praten!

De VOV kreeg de toezegging dat de
reconstructie van de Zutphense
weg voor de bouwvakvacantie ge
reed zou zijn. Tijdens een vergade
ring met de leden van de VOV ( 23
april j.1.) gaf voorzitter Harrie Kette
lerij aan de hand van tekeningen
en schema, een toelichting over de
gevoerde contacten en het tussen-
tijds overleg met de gemeente en
uitvoerder. Tevens herhaalde Har-
rie Kettelerij de aan het VOV be
stuur gedane toezegging, dat de ge
meente Vorden en NTP alles in het
werk zullen stellen de overlast te
beperken. De ondernemers zullen
ten allen tijde bereikbaar zijn, zo
werd erbij verteld en bovendien zal
getracht worden om de tijdslimiet
in te korten.

Wat gebeurde er vervolgens? Har-
rie Kettelerij: "Toen wij vorige week
door enkele ondernemers werden
gebeld en zij aangaven dat ze een
collega niet konden bereiken ( dus
ook de consument niet) kwam de
bewegwijzering "alle ondernemers
bereikbaar" in een ander daglicht
te staan. Wat bleek, de reconstruc-
tiewerkzaamheden aan de Steege
waren deze morgen in gang gezet
en zo vertelde de gemeente ons, de
Boonk volgt. Je begrijpt dat ik mij
toch wel een beetje in mijn hemd

gezet voelde, want over een recon-
structie van de Steege en de Boonk,
tegelijkertijd met de Zutphense-
weg, was door de gemeente nooit
gerept! Voor ons dus een complete
verrassing. De gevolgen voor de
ondernemers heb ik net al ge-
schetst", aldus Harrie Kettelerij.

De Vordense Ondernemers Vereni-
ging is overigens zeer tevreden
over de tot nu toe gereed gekomen
reconstructie aan de Zutphense-
weg. "Wat klaar is ziet er bijzonder
goed uit, maar nogmaals niet tege
lijkertijd de zijwegen onder han-
den nemen". Afgelopen woensdag-
middag vond er op verzoek van de
VOV in Hotel Bakker een bijeen-
komst plaats waar door de gemeen-
te en het bedrijf NTP uitleg werd
gegeven over de ontstane situatie
en de daaruit voortvloeiende klach-
ten van de ondernemers. Bij deze
bespreking werd de gemeente Vor-
den vertegenwoordigd door wet-
houder mevrouw Mulderije en de
heer R. Ruiterkamp. Namens de
NTP de heer R. Feddema.

Op het voorstel van de VOV om op
het doorgaande traject extra men-
sen in te zetten en daarna de zijwe
gen aan te pakken werd geant-
woord dat extra mensen inzetten
geen optie is ( "zouden elkaar maar
voor de voeten lopen"). Het aanpak-
ken van de zijwegen zou geen in-
vloed hebben op de (tegelijkertijd)
reconstructie van de Zutphense-
weg. De leden van de VOV, in grote
getale tijdens deze bijeenkomst
aanwezig, (wel een bewijs dat deze
"reconstructie" bij de ondernemers
leeft) kregen niet de toezegging
dat alles definitief voor de bouw-
vak gereed is.

Wel de toezegging dat, indien nog
niet gereed, er noodmaatregelen
worden genomen zodat het ver-
keer er door kan. Het VOV bestuur
zal de komende weken nauw con-
tact met de gemeente en uitvoer-
der houden. Direct na de bouwvak
gaan alle betrokkenen weer aan ta-
fel zitten om de verdere reconstruc-
tieplannen die nog in Vorden op de
rol staan, te bespreken.
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G e m e e n t e V o r d e n

Nieuws & Informatie
Zie pagina A. 5 en 6 van deze u i tgave

Avondvierdaagse-
boeketten

SUPER DE BOER
ALTIJD OP Z O E K NAAR HET BESTE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon
(0575 )552713

Inleveren kopij
advertenties

Zomerfeestkrant
In week 28 verschijnt de

Zomerfeestkrant in het gehele
verspreidingsgebied van Contact.

Advertenties en berichten
inleveren

dinsdag 24 juni
voor 9 uur.

De redactie.

Rabowielerspektakel
op zondag 29 juni
Ook dit jaar op zondag 29 juni or-
ganiseert RTV Vierakker Wich-
mond het jaarlijkse terugkerende
wielerfestijn in Vorden. Voor ama-
teurs B is er wedstrijd over 50 kilo
meter. De start begint voor de/e ca-

tegorie begint om 14.00 uur. Om
15.30 uur is een wedstr i jd voor
amateurs A voor een wedstrijd van
60 kilometer.
Het spektakel begint om 13.15 uur
met een Rabodikkebandenrace
voor de jeugd u i t de regio. Het par-
koers ligt aan de Willem Alexan-
derlaan in Vorden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 juni 10.00 uur ds. J. Kool, bevestiging ambtsdragers.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 juni 10.00 uur ds. A. Hagoort, dienst met kinderen en kin-
derkoor De Regenboog.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 juni 10.00 uur br. H.G. Dijkman;
19.00 uur br. H.G. Dijkman.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 juni 10.00 uur past. v.d. Meer, eucharistieviering met kin-
derkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag21 juni 17'.00 uur eucharistieviering m.m.v. Vordens Dames-
koor. Zondag 22 juni 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. herenkoor.

Weekendwacht pastores
22-23 juni B. Broekman, tel. (0575) 57 31 15.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
14-15 juni G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, telefoon (0573) 25 18 70.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10,30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
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)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

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

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel,
(0575)46 13 32.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14,00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maalti jdver/orging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige I lulpvcrlcning info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
OpenTafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen
Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim);
voor vrouwen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail
achterhoek@dekringen.nl

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel.
(0575) 54 60 57.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan.
Gratis begeleiding, voedings-
advies en vetmeting. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05 .

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

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen Frieslanders en Doré,
Woensdags gesloten. Fam.
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1,
Vorden (Delden).

• Te koop: 2 x Stiga Villa
frontzitmaaiers in goede
staat v.a. €1100,-. Tel. (0575)
44 1809.

• Te huur: 2-kamerapparte-
ment voor 1 a 2 personen. In-
fo na 18.00 uur (0575) 46 33
25.

• Te koop: lichtgewicht alu
autotransporter kipper 2000
kg N 1610 bj. '98. Tel. (0573)
4511 61.

• Te koop: nieuwe en oude
aardappelen. Diverse soor-
ten groenten vers van het
land. Sla-, andijvie- en rode
bietplanten. Rode-, witte-,
spruit-, broccoli-, spits-, sa-
voie- en bloemkoolplanten. El-
ke dag verkoop aan huis en el-
ke zaterdagmorgen verkoop
van aardappelen, groenten en
fruit van 9.45 tot 12.00 uur op
de parkeerplaats van Pannen-
koeken restaurant Kranenburg.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76.

Kijk voor
nieuws ook op:
www.contact.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

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

COMPUTER?
www.decorsign.nl

computers
componenten

software
en service!

Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen. Tel.
(0575) 55 2916 b.g.g. 06 516 01
516.

• Heeft u gezondheids-
klachten? Bezoek de informa-
tieavond op ma. 30 juni a.s., zie
artikel. Info: 57 53 11 / 52 28
64 / 52 05 43.

• Opruiming Tom-Du kinder-
kleding vrijdag 20 juni van
14.00 tot 21.00 uur. De Rozen-
haag 8, Zutphen, tel. (0575) 57
1207.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Te koop: Honda CBR 600
rood/zwart 1992, 39.200 km.
Sportuitlaat, goed onderhou-
den, €3.200,-. Delia van Zee-
burg, 06 10697643.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• Donderdag 19 juni inloop-
ochtend internet tussen 10-
12 uur in de bibliotheek.

• „Bankgeheim" Deldense
Buurtvereniging m.m.v. Dorps-
toneel Ruurlo. Vrijdag 20 juni
a.s. Dorpscentrum, aanvang
20.00 uur.
Zondag 6 juli Vordense Kloot-
schietmarathon. Dames, he-
ren, gemengd en vrije klasse.
Start vanaf 10.00 uur bij familie
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1.
Aanmelden tel. 5 juli 20.00 uur
bij D. Regelink, tel. (0575) 55
1328.

• Te koop: rijzadel. € 175,-
Tel. (0575) 55 67 83.

• Te koop: brave C-leerpony,
1,34 m, 18 jaar, d.bruin, merrie,
zeer betrouwbaar, lief karakter.
Tel. (0575) 52 42 72.

• Vermist: Duitse herder reu
uit Vorden. Kleur zwart/geel.
Laatst gezien in buurtschap
Delden. Weet u waar hij is, of is
hij ergens gezien, bel a.u.b. 06
13550494.

Wie heeft al schoolvakantie
van 21-6 t/m 29-6 en wil

vakantiewerk?
Tel. (0575) 55 23 50.

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.
Geboortef les 4 meter € 25.-

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Volop vitamines in de zespri gold

Zespri tijd = gouden tijd
Geldig dinsdag 17 juni t/m zaterdag 21 juni.

Door ons zelf gesneden...

snijbonen
400 gram

1.98
Mooie blanke...

witlof
500 gram

Ding mee naar een gouden prijs

kiwi gold AQO
10 stuks €fci

Smul nu het nog kan...

Saladetip...

tropical salade
200 gram 149
Erg smaakvol...

trostomaten
500 gram C Ui

Hollandse nieuwe oogst.

Dore aardappels
5 kilo CJhi

500 gram gratis geschild

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

SPAAR & WIN - MAAK KANS OP GOUDEN SIERADEN
MET KIWI GOLD!

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt Theorieles
Stationsweg 1 b Praktijkles voor
7251 EL Vorden categorie B en
Tel. 06 5231 1 935 E achter B

Vlaai van de week:

abrikozenvlaai

890 C 90
m klein € &m

^ " ^

r : • • • " . i \ ^
Suikerbrood

425
nu€ mm

\^ j

/- : >

Aardbeiencake
325

m^ ;
Aanbiedingen geldig van 17 juni t/m 24 juni 2003.

Echte Bakker l- 3?
VAN ASSELT!^

De Echte Bakker Dat proefje

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Dagmenu's
17 juni t/m 20 juni 2003

ophalen € 6.00
of bij ons opeten € 7.25

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 17 juni
Wiener schnitzel met geb. aardappels en rauwkost / ijs rnet slagroom.

Woensdag 18 juni
Aspergesoep / babi pangang de rotonde met nasi en salade.

Donderdag 19 juni
Züricher geschnetzeltes met rösti aardappels en groente / bavarois.

Vrijdag 20 juni
Knoflooksoep / zalmfilet met dillesaus, aardappels en salade.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer
(0575)551519

Ook a-la-carte geopend.
Diner-cadeau-checques • ijssalon • catering

lunch • koffie met huisgemaakte gebaksoorten.
Graag tot ziens

Blstro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
Thomas, Wendie en medewerkers.
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Zoals een bloem de zon nodig heeft
om bloem te worden,

zo heeft een mens liefde nodig om mens te worden.

Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de geboorte
van onze zoon

Frank Radstaak

Frank is geboren op 28 mei 2003.

Jan Radstaak en Angela Sasse

®
de Huikert 8
7261 NX Ruurlo
Tel. {0573) 49 13 36

.......................,

Zo gewoon,
en toch zo bijzonder.

Zo alledaags,
maar steeds weer een wonder.

Brigitte
is de naam van onze dochter en mijn zusje.

Dolblij en gelukkig zijn wij met haar geboorte.
Zij is geboren op 15 juni 2003 om 05.24 uur,
weegt 3780 gram en is 53 cm lang.

Eric, Mirjan en Dominique Besselink

Holtmaet 9
7251 W Vorden
Tel. (0575) 55 52 24

- - - r,:
ll
i
i
l

,--: . ... . . . ..... .. . . »

' » ' <
'f.'I
:

*>

ii
»,<'•:<
:::

t1 V ''>'<
ft
:
(>>

*

(7eert Wesselink
en
Suzan Sueters

gaan trouwen op 28 juni 2003 om
in het gemeentehuis te Vorden.

11.00 uur

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 16.30 uur in Hotel
Vorden.

Ons adres blijft:
Dorpsstraat 1 5a
7251 DA Vorden

_._.,„ - _. ~, _..- _ ^. _ -.,.„.._.

Bakker te

(S - • • - • • - -- - •"-- • - - - - - - •-.••-. ... -.....-.--... Ei

Zaterdag 21 juni 2003 hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig hu-
welijksfeest te vieren.

Herman en Riekte Broekman-Ruesink

Wilt u ons feliciteren? Dat kan op zondag 22
juni van 14.30 tot 16.30 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Het Hoge 78
7251 XZ Vorden

•
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Hartelijk dank familie, vrienden, buren, collega's en
kennissen voor jullie geweldige aanwezigheid en bij-
drage aan ons 25-jarig feest. Het was grandioos.

Nogmaals bedankt

Tonnie Eskes en Tiny Eskes-Hanskamp

< ---- -••*«.««««.•*.• ->. ..... i ------ i ---------------- - - - - — A

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

Hanna Meulenbrugge-Hoentjen
weduwe van Hendrik Jan Meulenbrugge

in de leeftijd van 81 jaar.

We zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij
heeft ontvangen van de Thuiszorg en Sutfene,

locatie Slingerbosch afdeling Wijnhuis te Zutphen.

Gerrit-Jan Meulenbrugge
Trees Visser

Henk Meulenbrugge
Thea Meulenbrugge-Berentsen

Astrid en Jordan
Sylvia en Ferdie
Rudy
Jan-Willem

7233 SC Vierakker, 12 juni 2003
Kapelweg 16

De begrafenis heeft op dinsdag 17 juni plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Psalm 91 : vers 1

In volle vrede is heden van ons heengegaan naar haar
Hemels Tehuis, onze lieve en zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

Hendrika Gerdina Slöetjes-Mol
sinds 9 juni 1973 weduwe van Adolf Slöetjes

*Vorden, 12 november 1914 t Zutphen, 9 juni 2003

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het
personeel van woon-zorgcentrum „De Wehme".

Warnsveld: G.W. Verkerk-Slöetjes
H. Verkerk

Apeldoorn: G.H. Slöetjes

Darp: G.H. Kuik-Slöetjes
H. Kuik

Lochem: J.W. Slöetjes
H.E. Slöetjes-Tiessink

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
J.W. Slöetjes
Hammarskjoldweg 27
7242 HV Lochem

De begrafenisplechtigheid heeft zaterdag 14 juni
plaatsgevonden te Vorden.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Derk Bargeman

betuigen wij u onze oprechte dank

G.H. Bargeman-Ruiterkamp
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juni 2003
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Hartelijk dank voor de overweldigende belangstelling.
Voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en cadeaus
die onze 40-jarige trouwdag onvergetelijk hebben ge-
maakt

Johan en Agnes Huinink

Vosheuvelweg 7
7261 PD Ruurlo
(Garage Huinink)
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• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden ik /
Telefoon (0575) 55 29 28 ....

Na een intens leven is, op 90-jarige leeftijd, overleden
mijn lieve man, onze vader en opa

Johan Willem te Linde
sinds 17 mei 1939 gehuwd met Aaltje Luijmes

A. te Linde-Luijmes

Harry en Gerda
Sabine en Bert-Jan
Nicole en Edwin

11 juni 2003
Nieuwstad 32, kamer 3
7251 AJ Vorden

De crematieplechtigheid heeft maandag 16 juni jl.
plaatsgevonden te Dieren.

Op 11 juni 2003 is van ons heengegaan mijn lieve
zwager en onze oom

J.W. te Linde
echtgenoot van A. Luijmes

op de leeftijd van 90 jaar.

Vorden: J. Kettelerij-Luijmes

Ruurlo: Fam. B. Kettelerij

Steenderen: Fam. R. Kettelerij

Ik heb de zome^
al i ' ' ̂

Grillworst
WO gram

Gemarineerde
varkenssteaks4stu/cs
+ gratis zak barbecue-direct

Zomergevoel
100 gram

Diverse spiezen
per stuk vanaf

Fruitsalade
250 gram

89

099•

498
€ l •

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



G e m e e n t e V o r d e n

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in juli)
van 18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42. achter
caféEskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

Wie verdient volgens u een lintje?

C o l o f o n :
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
E-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie
over de gemeente.

Reconstructiecom missie
Achterhoek en Liemers
vergadert op 26 juni

De Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers houdt
op 26 juni a.s. een openbare
vergadering in de raadszaal van
het gemeentehuis van Borculo,
Marktstraat l in Borculo, tel. (0545)
25 55 55. Tijd: 09.30 tot 12.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen: Introductie
en kennismaking met gedeputeer-
de H. Keereweer (de nieuwe porte-
feuillehouder voor het landelijk
gebied) Terugmelding van de
informatiebijeenkomsten over het
voorontwerp reconstructieplan
'Van voorontwerp naar ontwerp
reconstructieplan Achterhoek en
Liemers'; de stand van zaken,
voortgang en vervolgafspraken.

De vergaderstukken liggen ter
inzage op het gemeentehuis van
Vorden. De agenda, het verslag en
agendapunten zijn ook vanaf die
datum elektronisch opvraagbaar op:
www.gelderland.nl/reconstructie/ac
hterhoek en liemers.

«ECONSTRUCHf
ACHTERHOEK EN LIEMERS

Openbare vergadering
regioraad Regio
Stedendriehoek

Ook de regioraad van de Regio
Stedendriehoek houdt een
openbare vergadering. Deze vindt
plaats op 25 juni a.s. in het
Regiokantoor, Prins Willem
Alexanderlaan 1419 in Apeldoorn.
De vergadering begint om 11.00
uur. De agenda en bijbehorende
voorstellen liggen ter inzage op
het gemeentehuis van Vorden.

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met ja
beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zidi in voor vele
goede doelen. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Ook deze
mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding, net
als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan
moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor
zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Tijdens de lintjesuitreiking dit jaar op koninginnedag kreeg de heer G.]. Rietman
een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Koninklijke onderscheidingen voor
maatschappelijke verdiensten zijn
in Nederland onderverdeeld in twee
orden: de Orde van de Nederlandse
Leeuw en de Orde van Oranje-
Nassau. Maar wie komt er nu voor
welke orde in aanmerking? Dat is
afhankelijk van de aard van de
verdiensten. Zijn die zeer uitzonder-
lijk of zijn ze bijzonder? De oudste
orde voor maatschappelijke
verdiensten in Nederland is de Orde
van de Nederlandse Leeuw. Deze
orde heeft drie ridderlijke graden:
Ridder Grootkruis, Commandeur en
Ridder. Voor deze orde komen
mensen in aanmerking met zeer
uitzonderlijke verdiensten voor de
samenleving. Het gaat dan om
prestaties of inspanningen vaak op
basis van bijzondere talenten die erg
belangrijk zijn voor de maatschap-
pij. Denk bijvoorbeeld aan baanbre-
kend wetenschappelijk werk of
innovatief ondernemerschap. Maar
ook aan uitmuntende sport-
prestaties of unieke creativiteit op
het gebied van kunst en cultuur. De

orde van Oranje-Nassau kent zes
graden: Ridder Grootkruis, Groot-
officier, Commandeur, Officier,
Ridder en Üd. Voor deze orde
komen mensen in aanmerking met
(langdurige) bijzondere verdiensten
voor de samenleving. Denk aan vele
vrijwilligers die actief zijn binnen
allerlei organisaties op sociaal-
maatschappelijk gebied. Het gaat
dan niet alleen om bestuurders
maar ook om mensen die door hun
inzet verenigingen draaiend houden
en organisaties toegankelijk maken
voor de samenleving. Ook iemand
die in zijn werk buitengewone
prestaties levert, kan worden
onderscheiden in één van de beide
orden. Zulke 'bijzondere of zeer
uitzonderlijke verdiensten in de
werkkring' moeten echt uitgaan
boven wat normaal gesproken van
iemand in een dergelijke functie
mag worden verwacht. Het gaat dus
om persoonlijke inzet, visie en
kwaliteiten. Verder mogen de
verdiensten niet alleen belangrijk
zijn voor de onderneming, organisa-

Start uitvoering Speelruimteplan
In mei heeft de gemeenteraad
ingestemd met het Speelruimteplan.
Burgemeester en wethouders wilden
nog nader onderzoek naar de locatie
van de nieuwe speelplek in wijk
Centrum in relatie tot een speelplek
in wijk Zuid. Uit het Speelruimte-
plan blijkt dat er erg veel jonge
kinderen (06 jaar) in de wijk
Centrum wonen, veel meer dan in
wijk Zuid. Begin juni heeft het
college besloten een speelplek in te
richten langs de Raadhuisstraat.
De locatie is zodanig dat deze ook
voor kinderen uit wijk Zuid
bereikbaar is. Vorige week zijn de
bestellingen voor de speeltoestellen
de deur uitgegaan. Besteld zijn
onder andere een kabelbaan en een
vogelnestschommel voor de
speelplek bij de muziekkoepel, een
klimtoren en een draaitoestel voor
het trapveldje aan de Hoetinkhof en
een klimtoestel met glijbaan voor
het speelveldje aan de Berend van
Hackfortweg. Het streven was nog

Dit klimtoestel met glijbaan komt op het speelveldje aan de Berend van Hackfortweg.

voor de vakantieperiode tot plaatsing
over te gaan. Dit wordt helaas niet
helemaal gehaald. De meeste
toestellen worden in de vakantie-
periode (omstreeks week 33/34)
geplaatst. Op verschillende plekken
moet de afdeling gemeentewerken
toestellen slopen om de nieuwe

toestellen te kunnen plaatsen. Ook
moeten andere voorbereidende
werkzaamheden worden uitgevoerd.

Dit houdt in dat op enkele speel-
plekken gedurende een korte
periode geen speeltoestellen staan.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

tie of instelling waaraan de kandi-
daat verbonden is. Ook de samen-
leving moet er baat bij hebben.

Voorstel indienen

Wilt u iemand voor een Koninklijke
onderscheiding in aanmerking laten
komen? Dan is het verstandig
contact op te nemen met de heer
G. Limpers van de gemeente. Hij kan
in grote lijnen aangeven of de
verdiensten inderdaad bijzonder
genoeg zijn voor een Koninklijke
onderscheiding. Ook kan hij u
uitieggen hoe u te werk moet gaan.
Uw voorstel moet u indienen bij de
burgemeester. De behandeling van
een voostel kost behoorlijk wat tijd.
Daarom is het belangrijk op tijd tot
actie over te gaan. Is het de
bedoeling dat de onderscheiding
tijdens de zogenoemde 'lintjesregen'
voor koninginnedag wordt
uitgereikt? Dien uw voorstel dan
voor l augustus in het jaar ervoor
in bij de burgemeester (voor
l augustus 2003 als u iemand wilt
voorstellen voor koninginnedag
2004). Gaat het om een uitreiking
tijdens een andere gelegenheid dan
moet u het voorstel tenminste zes
maanden van tevoren naar de
burgemeester sturen. De burge-
meester brengt advies uit over de
voostellen. Als het advies positiefis,
kan er ook een suggestie worden
gedaan voor de soort onder-
scheiding. Vervolgens geeft de
Commissaris van de Koningin een
oordeel. Die stuurt het voorstel dan
naar het Kapittel voor de Civiele
Orden. Dit onafhankelijke college
geeft een zwaarwegend advies aan
de betrokken minister. Wanneer de
minister positief beslist wordt de
onderscheiding bij koninklijk
besluit verleend. De burgemeester
informeert u als indiener over de
uitkomst van het voorstel.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de heer
G. ümpers van de gemeente,
tel. (0575) 55 74 74 of de website
www.lintjes.nl bekijken.

OP DE WEBSITE

Surf eens overwww.vorden.nl
om meer te weten te komen
over de gemeente. Bijvoor-
beeld over milieuvergun-
ningen, het minimabeleid
(contributiefonds en catego-
riale bijstand) van de ge-
meente of over welke zaken
burgemeester en wethouders
tijdens de laatste b&w-
vergadering beslissingen
hebben genomen.
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"De gemeenteraad vergaderde op 12 juni jl. opiniërend. De
gemeentelijke herindeling is aan bod geweest en de raad heeft
de brief van minister Remkes waarin staat dat de herindeling per
2005 plaatsvindt voor kennisgeving aangenomen. Verder heeft de
raad opgemerkt dat zij centrale huisvesting van de nieuwe
gemeentelijke organisatie voor blijft staan. Over het agendapunt
de basisbibliotheek, een samenwerkingsverband tussen de
bibliotheken in de Graafschap (o.a. Zutphen. Lochem, Vorden,
Warnsveld en Gorssel) waar burgemeester en wethouders voor
zijn, heeft de raad aangegeven nog niet zover te zijn in verband
met de geplande herindeling en een eventueel mogelijke
samenwerking tussen bibliotheken in de Bronckhorst-gemeenten.
De beleidsnota ja/nee nieuwe landgoederen is besproken en de
raad is de mening toegedaan dat nieuwe landgoederen wel
moeten kunnen ontstaan maar onder bepaalde
voorwaarden. Zo mogen nieuwe landgoederen de
landbouw niet belemmeren. Tot slot is gesproken
over het Meerjarenbeleidsplan dat opgesteld
moet worden. De raad heeft aangegeven dat
speerpunten van beleid zijn: de centrumvisie
(incl. verkeer), multifunctionele accom-
modatie, toerisme en recreatie, één loket
voor wonen, welzijn en zorg en de
riolering omgeving Zuivelhof."

Raadsvoorzitter
EJ.C. Kamerling

Gemeente deelt goede aanbieders
bij afvalbrengpunt groen presentje uit
Het afvalbrengpunt in Vorden dat
iedere tweede zaterdag van de
maand geopend is, wordt altijd
druk bezocht. Helaas is de laatste
maanden gebleken dat lang niet
alle bezoekers zich aan de regels
van het afvalbrengpunt houden.
Regels die zijn ingesteld om de
gang van zaken rond het
brengpunt ordelijk te laten
verlopen. Dit levert problemen op
en brengt zelfs het voortbestaan
van de voorziening in gevaar. De
regels staan aangegeven in de afval-
kalender en de gemeente publiceert
hierover regelmatig in Contact.
Toch blijkt het nog geregeld fout te
gaan en moeten mensen die op
onjuiste wijze (bijvoorbeeld qua
hoeveelheden en soorten) afval
aanbieden, worden geweigerd. Om
aan dit probleem op een ludieke
wijze aandacht te besteden, heeft
de gemeente mensen die juist

Inspraak op reconstructieplannen
aantal wegen in gemeente
Burgemeester en wethouders
verlenen inspraak op de
reconstructieplannen voor de
volgende wegen in de gemeente:

• De Hanekamp; herstraten met
klinkers en plateaus op de krui-
singen de Hanekamp - hetjebbink
en de Hanekamp - de Haar

• Schoneveldsdijk; rijbaan voorzien
van grasstenen en een slijtlaag

• Almenseweg buiten de bebouwde
kom; rijbaan voorzien van

grasstenen en een slijtlaag
• Het Hoge tussen de Rondweg en de

Dokter C. Lulofsweg; aanleg van
enkele plateaus en rijbaan
voorzien van rode suggestiestroken

• hetjebbink vanaf de Burgemeester
Galleestraat tot aan de
Decanijeweg; herstraten

U kunt de reconstructieplannen
inzien op de afdeling gemeente-
werken in de boerderij. Tot en
met 16 juli aanstaande kunt u

uw zienswijze kenbaar maken
aan burgemeester en wet-
houders, schriftelijk (zie post-
adres) of mondeling aan de
medewerkers van de afdeling
gemeentewerken.

De gemeenteraad besluit naar
verwachting in augustus 2003 over
het beschikbaar stellen van geld
voor de uitvoering van de plannen.
De werkzaamheden kunnen dan in
het najaar van start gaan.

handelen (en hun afval dus op de
goede manier gescheiden brengen
en daarmee een bijdrage leveren
aan een beter milieu) afgelopen
zaterdag tijdens de opening van het

brengpunt in Vorden beloond met
een 'bloemetje' in de vorm van een
zakje bloem/aad (om hun groene
omgeving nog verder op te
vrolijken) en een bedankbrief.

HERINDELING

De gemeenten die betrokken
zijn bij de gemeentelijke
herindeling van een deel van
de Achterhoek, de Graafschap
en de Liemers en Bathmen
ontvingen onlangs een brief
van minister Remkes van
binnenlandse zaken waarin
hij aangeeft dat de geplande
gemeentelijke herindelingen
niet per l januari 2004 door
zullen gaan, maar per l

januari 2005. De vaste
commissie van binnenlandse
zaken heeft aangegeven eerst
op een nog te bepalen datum
eind augustus of begin septem-
ber de betrokken gemeenten
te willen bezoeken, om zich
goed in te laten lichten door
gemeentebesturen en lobby-
organisaties. Een doorgang per
2004 is daardoor procedureel
niet meer mogelijk.

P E N B A R E

Bouwaanvragen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Oude Zutphenseweg 8, RJ. Schrok, voor het bouwen van een bergruimte/garage,

datum ontvangst: 2 juni 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Wientjesvoortseweg ongenummerd (pompstation), Vitens Gelderland, voor het

bouwen van een spoelwater- en slibopvangtank en doseergebouw, datum
ontvangst: 4 juni 2003

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

Verleende vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Galgengoorweg 19, R.G. Mennink, voor het vergroten van een ligboxenstal
• Lankhorsterstraat 9 in Wichmond, Th.B.M. Wissink, voor het inpandig vergroten

van een woning, vrijstelling voor: overgang naar woondoeleinden

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Lankhorsterstraat 9 in Wichmond, Th.B.M. Wissink, voor het gedeeltelijk slopen

van een woonboerderij
• Sekdijk 3, A. van Ulsen, voor het geheel slopen van een recreatiewoning

K a p v e r g u n n i n g e n
• SekdijkS, A. van Ulsen, voor het rooien van 125 m2 berk/den

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschri/t in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met de aansluiting van de riolering van het inbreidingsplan Vordense

beek (voormalige Sorbo-terrein) op de riolering in de Nieuwstad ter hoogte van de
kruising met de Margrietlaan, is de Nieuwstad tussen de Margrietlaan en de
Beatrixlaan van maandag 23 juni tot en met vrijdag 27 juni a.s. of zoveel langer
of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroute wordt
door borden aangegeven.

• In verband met een buurtfeest is de Stroet tussen de huisnummers 10 en 26 op
vrijdag 20 juni vanaf 21.00 uur tot zondag 22 juni 10.00 uur afgesloten voor alle
verkeer.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 20 juni tot en met l augustus 2003 ter inzage (6 weken) een melding artikel
8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
- G.H. Harmsen, Schimmeldijk 4, 7251 MX Vorden van 15 mei 2003, ingekomen 16

mei 2003, waarbij hij meldt dat binnen de inrichting de volgende veranderingen
plaats hebben gevonden:

- 2 voedersilo's zijn verwijderd
- naast het tankstation zijn 2 nieuwe polyester voedersilo's van 4 en 6 ton geplaatst
- op de deel is een gedeelte van de dierplaatsen vervallen
- een gedeelte van het vee is van de deel naar andere bestaande stallen verplaatst
- de veebezetting neemt af met 4 meststieren (6 - 24 maand)
op het perceel plaatselijk bekend als Schimmeldijk 4 te Vorden.
De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende
vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden
evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere inrichting
dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van
de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 20 juni 2003 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan de
Commissie bezwaar- en beroepschriften.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op dinsdag 24 juni vanaf 12.00 uur behandelt de rayonarchitect van de welstands-
commissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 4 juni tot en met 19 juni, voor
beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen die
hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag 26 juni behandeld in de
voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te behandelen
bouwplannen ligt vanaf vrijdag 20 juni 10.00 uur ter inzage bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur tevens
bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de
gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 19 juni 2003 om 12.00
uur bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend.
Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de
welstandscommissie voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N V E R V O L G

indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen
van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouwplannen uit
het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het
verwachte behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag vóór de
zitting informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, tel. 55 75 13.

Openbare voorbereidingsprocedure
(afd. 3.4. Algemene wet bestuursrecht)

I n - e n u i t b r e i d e n v a n d e a l g e m e n e b e g r a a f p l a a t s i n V o r d e n
Voor de begraafplaats in Vorden is nog ruimte om te begraven voor een periode van
8-9 jaar. Het is dus tijd om na te denken over het uitbreiden van de begraafplaats of
om te zoeken naar ruimte binnen de begraafplaats (inbreiden). Burgemeester en
wethouders hebben een notitie gemaakt waarover de gemeenteraad opiniërend van
gedachten heeft gewisseld, dus zonder al een besluit te nemen. De volgende
uitgangspunten zijn voorlopig vastgesteld:

1. graven ruimen waarvoor geen grafrechten meer worden betaald, met
uitzondering van de graven op het oude gedeelte; maar eerst gaat de gemeente:

2. graven inventariseren die niet geruimd mogen worden, zoals monumenten, dan
wel niet geruimd zouden moeten worden, zoals graven met bijzondere
grafstenen; aanwijzen van nader te bepalen gedeelte(n), zoals bij de ingang, als
cultuur-historisch monument en een soort Beeldkwaliteitsplan voor dat deel of
die delen vaststellen;

3. selectief en passend in de landschapsarchitectuur van de begraafplaats, de ruimte

nabij het R.K. deel gebruiken; er kan daar ruimte worden gemaakt voor 70-80 graven;
4. ontstaat daarna onvoldoende ruimte, dan de benodigde ruimte zoeken in

uitbreiding van de huidige begraafplaats in eerste instantie in noordoostelijke
richting; lukt dit niet dan uitbreiding bezien tussen de oprijlaan en de
Galgengoorweg en achter de beheerderswoning, dan wel het maken van een
nieuwe begraafplaats voor Vorden;

Vanaf 19 juni tot en met 16 juli kunt u de notitie inzien op het gemeentehuis
bij de sector samenleving in de units. U kunt uw zienswijze mondeling of schrif-
telijk kenbaar maken. Op de website van de gemeente (www.vorden.nl) kunt u
de nota ook inzien. Reageren per e-mail kan via: gemeente.vorden@vorden.nl.
Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot
de Voorzitter van de Afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag wenden met het verzoek om een voorlopige
voorziening te treffen.

Verkeersbesluit Wildenborchseweg
Burgemeester en wethouders van Vorden hebben besloten op de Wildenborchseweg
en Schoneveldsdijk de toegestane maximumsnelheid te verlagen van 80 km per uur
naar 60. De zestig-kilometerlimiet gaat aangegeven worden door zone-borden.
Verder wil het college de voorrang op de Schoneveldsdijk opheffen. De huidige
voorrangsborden worden dan verwijderd.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden.

Woningcorporaties presenteren gezamenlijk
huuraanbod in De Woningkrant
Acht woningcorporaties uit Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zut-
phen presenteren het huurwoningaanbod in één krant: De Wo-
ningkrant. De acht woningcorporaties willen hiermee woningzoe-
kenden meer inzicht geven in het huurwoningaanbod van de regio
Stedendriehoek en inspelen op de regionale woningmarkt.

De Woningkrant is een initiatief
van Samenwerkende Woningcor-
poraties Stedendriehoek (SWS).
SWS is een samenwerkingsverband
van de woningcorporaties uit de
gemeenten Apeldoorn, Bathmen,
Brummen, Deventer, Epe, Gorssel,
Raalte, Lochem, Voorst, Warnsveld
en Zutphen.

In de krant staat het woningaan-
bod van Apeldoorn, Deventer,
Voorst en Zutphen. De krant
wordt vervaardigd door Drukkerij
Weevers in Vorden.

Woningzoekenden kunnen de
huurwoningen vinden in één
krant in plaats van in vier afzonder-
lijke kranten. Zij kunnen De Wo-
ningkrant ophalen op meer dan 65
afhaalplaatsen in de regio Steden-
driehoek of zich abonneren. Behal-
ve in De Woningkrant kunnen de
woningen ook bekeken worden via
de portaalsite www.dewoning-
krant.nl.

Natuurlijk kunnen zij ook terecht
bij de woningcorporaties in de ge-
meenten Apeldoorn, Deventer,
Voorst en Zutphen.
De vier gemeenten sloten zich aan
bij het initiatief door veelal de op-
gebouwde wachttijd geldig te ma-
ken in alle vier de gemeenten en
niet alleen in de gemeente van de
eerste inschrijving. Deze opge-
bouwde wachttijd gaat in op het
moment dat de woningzoekende
voldoet aan de gemeentelijke regel-
geving. Vanaf dat moment kan een
woningzoekende dus ook daadwer-
kelijk reageren op alle woningen in
de krant. In de nabije toekomst
wordt gekeken om de huisvestings-
verordening voor de gehele regio
op elkaar af te stemmen.
SWS komt met de krant en de por-
taalsite tegemoet aan de groeiende
behoefte aan keuzevrijheid van de
woningzoekenden in de regio en
buiten de regio. Veel woningzoe-
kenden voelen zich niet langer ge
bonden aan één gemeente.

John de Roover, voorzitter Stuurgroep SWS en directeur woningstichting Goed Wonen Twello ondertekent het
contract voor De Woningkrant samen met Gerhard Weevers, directeur van Drukkerij Weevers uit Vorden.

Op 22 juni a.s. in de Houtkamphal te Doetinchem

Clubmatch Kynologenclub
"De Oude IJsselstreek"
Als hondenliefhebber heeft u na-
tuurlijk al-eens gehoord van de Gol-
den Retriever of de Duitse herder,
maar kent u ook de Noorse Eland-
hond of de Mas tin Espanol?

Deze en ruim honderd andere ras-
honden worden tijdens de club-
match door ervaren keurmeesters
beoordeeld op uiterlijk en presen-
tatie. Voor de deelnemers een span-
nende dag, want met de kwaliteit
van onze rashonden zit het wel
snor. Er zullen vele rashonden aan-
wezig zijn die in aanmerking kun-
nen komen voor het predikaat
"Clubwinnaar 2003". Er zal echter
maar één enkele hond zijn die ook
daadwerkelijk met deze titel naar
huis kan gaan.
Ook voor bezoekers is deze dag de
moeite van het bezoeken waard.
Overweegt u toevallig een rashond
aan te schaffen? Tijdens de club-

match kunt u informatie inwinnen
bij fokkers en andere liefhebbers
van uw (toekomstig) ras. Wellicht
dacht u dat een Bearded Collie de
perfecte hond voor u was, maar
valt u nu helemaal voor de char-
mes van een Cavalier King Charles
Spaniel. In ieder geval kunt u op de
ze dag kennismaken met de kyno-
logenvereniging in uw regio. Al
meer dan 40 jaar zijn zij actief in
het organiseren van evenementen
voor hond en baas. Naast de presen-
tatie van vele rashonden geeft ook
de vereniging "De gehoorzame
hond" een demonstratie in gehoor-
zaamheid en behendigheid van de
hond. Uniek zijn ook de demon-
stratie Doggy-dance te noemen.
Een tak van hondensport die nog
maar enkele jaren in Nederland be-
kend is. Kortom een dag waarop ie-
dere hondenliefhebber uit de regio
moet komen kijken.

Black Gat Society toegevoegd aan
Midzomerfeest 21 juni te Vorden
Naast de hoofdact Grandmo-
ther B is nu ook het voorpro-
gramma bekend van het Mid-
zomerfeest van 21 juni a.s. te
Vorden.

De Stevo (Stichting Evenemen-
ten Vorden) wil het feest ook in-
zetten als springplank voor re-
gionale bands.

Met het contracteren van de
Black Cat Society is dit volop ge-
lukt. De Black Cat Society is even
onbekend als verrassend te noe-
men. Waar iedereen denkt dat
de rock &rollbilly uitgestorven is
swingt deze band uit Wichmond
en omstreken volop.

De tijden van The Stray Cats ko-
men weer tot leven met een

cross over naar de rock. Je moet
het een keer gezien hebben om
opnieuw te vallen voor dit genre.
Wil je je voorbereiden trek dan
een zwart t-shirt aan en pak de
brillcreampot. De Black Cat So-
ciety opent het midzomerfeest!

CLOWN JORIK KOMT NAAR
VORDEN
Het middagprogramma vanaf
drie uur is ook helemaal rond.

Met een kinderdisco en diverse
spelattracties is het goed vertoe-
ven op het evenemententerrein
voor het Gemeentehuis.

Als hoogtepunt van deze gratis
kindermiddag treedt Clown Jo-
rik op uit Sambeek. Een gezellige
clown met een dynamische uit-

straling die het de kinderen erg
naar de zin zal gaan maken.
STICHTING EVENEMENTEN
VORDEN
Het Midzomerfeest van 21 juni is
het eerste feest van de nieuw op-
gerichte Stichting Evenementen
Vorden (STEVO).

Dit eerste feest herbergt al een
aantal elementen van de uitstra-
ling zoals wij die willen: fantasti-
sche locatie; lage entree; gratis
w.c.'s; gratis parkeren; gezellig
feest voor heel Vorden!

Mis het niet! Kaarten zijn vanaf
heden te koop bij de volgende
voorverkoopadressen: Café
Restaurant De Herberg; Tanksta-
tion Weulen Kranenberg; Sport-
café 'tjebbink.



Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!

VLEES:

VERSE WORST
kilo van 6.69

334H
50% korting

GROENTE:

GALIA MELOEN
per stuk van 1.99

99O.9
50% korting

voor

DUBBEL
FRISSS

pak 1 liter a 0.81

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Albert He i] n Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

LINDEMANS
BIN. WIJNEN

fles a 5.79

nu 3 flessen halen

2 «essen betalen

SULTANA
pak 218 gram a 1.63

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

COCA COLA,
FANTA, SPRITE

fles 1,5 liter a 1.24

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

SUN
TABLETTEN

pak 50 tabs a 8.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

doos a 300 gram 1.99

nu 2 dozen halen

1 doos betalen

GALLSGALL

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

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

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

UERFRISSEND
UOORDEEL!

GARDENA
BROES
3 Functies in

l apparaat:

gericKt bro«z*n,

lacHrj»» sprotten

•n krachtig r*inig«n.

Inclutivf »langshik.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

DO mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

van Apart in 'Oaalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers "Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen • Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN

gj(0
HORSTMAN

' HONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 51911855.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Kijk voor nieuws
ook op:

www.contact.nl

HaBdel$ondenieIIII|lg
'-•'- - - - V 9 _ l M

Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg



Boomstam "Lodewijkslinde" inspireerde Midzomerfeest in Vorden
Henk Berendsen tot het maken van
kabouterhuisjes voor "Fatima1

Het leven van de Franse koning
Lodewijk XIV (en niet hij alleen
), stond behalve uit pracht en
praal, ook uit oorlog voeren.
Ridders, koningen en keizers
uit de middeleeuwen waren al-
tijd wel "ergens" onderweg om
te strijden of om bevolkingen
te onderdrukken. Dat kostte
kracht, veel kracht. Zo is het ver-
haal dat deze Franse koning in
het jaar 1672 door Vorden trok.

De zon was medogenloos, dus
werd een rustpauze ingelast. In de
buurt van kasteel Vorden stond
een prachtige lindeboom, waar Lo-
dewijk onder ging zitten om zo-
doende bescherming te zoeken te-
gen de felle zonnestralen. Vanwe-
ge het bezoek van deze koning,
ging de boom vervolgens de ge-
schiedenis in als de "Lodewijkslin-
de". Eeuwenlang stond de boom in
al zijn glorie fier overeind en keek
het uit op het kasteel.

Duizenden toeristen hebben deze
bezienswaardigheid in de loop der
jaren kunnen aanschouwen en op
de gevoelige plaat vastgelegd.
Maar aan alles komt een eind, ook
aan "eeuwenoude" bomen. Zo tast-
te de tand des tij ds ook de "Lode-
wijkslinde" aan. Een storm, een
paar jaar geleden, velde de boom
en bleef er in feite alleen nog maar
een "stompje" over!

Toch zal een flink stuk van de
stam blijven "voortbestaan". Vor-
denaar Henk Berendsen maakte er
kabouterhuizen van! De "huizen"
en de kabouters zullen binnenkort
in de tuin bij "Fatima" in Wehl
worden geplaatst. Hoe hij op het
idee kwam? Henk Berendsen:" Het
idee voor een kabouterhuis ont-
stond een paar jaar geleden. Bij
loonwerkersbedrijf Beeftink staat
een grote boom met een kap erop
en voorzien van een deur. Bij "Fati-
ma" waar mijn dochter Jolanda
verblijft, staan allerlei kabouters
in het gras.

Ik dacht toen bij mij zelf, wat zou
het toch leuk zijn om uit hout een
kabouterhuis te maken. Toen ik op
gegeven moment bij Beeftink wat
grote "stobben" van de omgewaai-
de "Lodewijkslinde" zag liggen,
heb ik gevraagd of ik ze mee
mocht nemen. Zo gezegd, zo ge-
daan. Dat was vorig jaar zomer. Ik
ben thuis aan het Wiemelink in de
schuur aan de slag gegaan. Maan-

denlang, soms wel vijftien uur in
de week, zagen, uithollen enzo-
voort.enzovoort. Veel en geduldig
werk, dat wel,", zo zegt Henk Be-
rendsen.

De kabouterhuizen zijn thans
klaar. Compleet met slaapkamers
en woon (zit) gedeelte. De kabou-
ters heeft Henk niet zelfgemaakt,
die zijn van "Fatima". De bewo-
ners van dit huis voor gehandicap-
te kinderen, krijgen dus de kabou-
ters terug, maar dan wel met "wo-
ning en al". Henk: "De kabouter-
huizen worden dichtbij de groep
geplaatst waar mijn Jolanda
woont, maar wel zodanig ge-
plaatst dat ook andere kinderen
ervan kunnen genieten", zo zegt
hij.

Dat Henk watje noemt geen link-
se handen heeft, kun je trouwens
direct constateren wanneer je bij
hem in de huiskamer komt. Dan
zie je er allelei "miniaturen", een
paard en een wagentje, voorstel-
lende een hooiwagen of ook wel
boerenkar genoemd. Een mestkar,
een paard met een dressuurwa-
gentje. Op de W staat een mini-
ploeg. Dat alles met veel liefde uit
eikenhout gemaakt. "Ja, ik vind
knutselen heel leuk", zo zegt Henk
bescheiden.

Annekes
Ook maakt hij al twintig jaar pop-
pen voor zijn dochter. In een van
de slaapkamers boven, staat een
naaimachine. Daar kruipt Henk re-
gelmatig achter om poppen te ma-
ken. "Alle poppen heten Anneke,
genoemd naar mijn schoonmoe-
der, dus spreken we meestal niet
over poppen, maar over de "An-
nekes". Het maken van allerlei din-
gen is voor Henk Berendsen een
flinke afleiding in zijn dagelijks Ie
ven. Hij woont alleen. Na een ziek-
teperiode van ruim tien jaar, over-
leed in juni 1987 zijn echtgenote
Riet, met wie hij in 1965 was ge-
trouwd. Uit dit huwelijk werden
twee kinderen geboren. Jolanda,
vanaf de geboorte lichamelijk en
geestelijk gehandicapt. Jolanda
verblijft vanaf 1978 bij "Fatima" in
Wehl. Inmiddels is zoon Eric ( 34)
ook het huis uit. Hij werkt in En-
schede als technisch ingenieur in
de informatica.

Jolanda komt elke veertien dagen
met het weekend thuis. Ook zoon
Eric is dat weekend in het ouder-

lijk huis aan het Wiemelink. "We
proberen er met z'n drietjes een zo
gezellig mogelijk weekend van te
maken", zo zegt vader Henk. "Na
het overlijden van mijn vrouw heb
ik het eerst wel een poos moeilijk
gehad. De dokter zei "probeer
maar weer te gaan werken, dat
geeft afleiding". Dat hielp inder-
daad, ik moest natuurlijk zelf eten
koken, het huishouden en de tuin
doen. Dus in feite geen tijd om te
prakkiseren", zo zegt Henk Beren-
dsen.

Orde van Oranje Nassau
Hard werken heeft hij in zijn leven
wel geleerd. Henk:" Ik kom uit een
gezin met twaalf kinderen, zeven
jongens en vijf meiden. Vader had
een klein boerderijtje en "reed"
melk (melk ophalen bij de boeren)
. Dus moest er flink aangepoot
worden. Ook door de kinderen.
Toch een hele fijne jeugd gehad.
We woonden in de vrije natuur (
buurtschap Galgengoor). Altijd
buiten, spelen in de bossen, we ver-
maakten ons prima", zo zegt hij.

Op zijn 15e aan het werk bij vlees-
warenfabriek Poesse in Vorden. (
Poesse werd later overgenomen
door Wellink uit Borculo). Henk
Berendsen heeft altijd in de droge
rij en de droogkamers gewerkt. In
Vorden in totaal zeventien jaar,
daarna nog 29 jaar bij Wellink in
Borculo. Op zijn 61e ging Henk
met de VUT. " Thuis worst eten
deed ik nooit, dat gebeurde wel in
de fabriek", zo zegt Henk lachend.

Bij zijn 40 jarig jubileum op 23 ok-
tober 1993, kreeg Henk de Ere me
daille verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Henk is er maar
wat trots op. Vanaf de periode dat
hij in de VUT ging, dus volop tijd
voor al zijn hobbies.

Zijn grootste hobby, met de fiets
erop uit. Boterhammetje en koffie
mee. Onderweg heerlijk genieten
van de natuur. "Vorige week ben
ik nog binnendoor naar Winters-
wijk gefietst. Zware tocht? Nee
hoor, het was nog geen honderd
kilometer! Laatst fietste ik in de
omgeving van het landgoed Amp-
sen. Daar liggen een paar grote
omgewaaide oude eiken. Ik denk
dat ik toch maar eens bij die men-
sen langs ga", zo zegt Henk, al
weer druk bezig met plannen om
na de zomermaanden weer "iets"
uit hout te gaan maken!

Vorden leeft, mar Vorden bruist
nog lang niet voldoende. Met dat
idee in het achterhoofd is de afge
lopen maanden een groep mensen
uit Vorden bij elkaar gaan zitten.
D'r mot wat gebeuren
Het eerste feest wat hier uit voort
gaat komen is het Midzomerfeest
op 21 juni 2003.
Bij dit feest willen we op het evene
mententerrein voor het kastee/ge
meenthuis een leuk, gezellig feest
organiseren.

ACHTERHOEKSE AVOND ...
Gezelligheid, de mogelijkheid om
met elkaar te praten, te dansen,
een biertje te drinken en een hap-
je te eten. De muziek is herken-
baar en swingend. Zeg maar een
goed en betaalbaar feest.
Het programma bestaat uit een
Kinder- en een Muziekprogram-
ma. Het kinderprogramma is
gratis toegankelijk vanaf 15.00 uur
en bestaat uit een spellencircuit,
kinderdisco en een optreden van
clown Yorik. Het muziekprogram-

ma begint vanaf 20.00 uur met
Grandmothers B en Black Gat So-
ciety afgewisseld met een dj. Een
gevarieerd programma voor een
swingend avondje uit.

GRANDMOTHER B
Deze 13-koppige band uit de omge
ving van Arnhem en Nijmegen
speelt al sinds 10 jaar zalen en ten-
ten plat. Daarbij gebruikt ze een
mix van rock, soul, jazz en funk
klassiekers. Allemaal hits van zo-
wel Nederlandse als Engelse kom-
af van de laatste 20 jaar, herken-
baar voor een breed publiek. Onge
compliceerde feestmuziek voor
jong en oud. De band kent naast
twee zangeressen en één zanger
een complete blazerssectie van vijf
mensen. Dat wordt genieten!

Kaarten in de voorverkoop voor
7,50 euro zijn te koop bij: Café-Res-
taurant "De Herberg", Tankstation
Weulen Kranenburg, Sportcafé "'t
Jebbink" terwijl de kaarten aan de
kassa 10,- euro kosten.

Advertentie

Roemeense wijnen
De Stichting Commissie Oost Europa Hengelo gld. heeft beslag
weten te leggen op 600 flessen Roemeense wijn van een uitste-
kende kwaliteit (volgens kenners).
Het betreft een Cabernet Sauvignon, een rode wijn uit het jaar
2000, onder de naam BUCUR VILLA.
De wijn wordt geleverd door Vinterra International SA een nog
jong Roemeens-Nederlands bedrijf.
In het najaar wil de Commissie een avond organiseren waar ,
naast de gebruikelijke informatie over het reilen en zeilen van de
Roemeense projecten , ook gelegenheid zal worden gegeven om
de wijn te proeven en te kopen.

Voor wie echter niet kan wachten (we hopen dat dit er velen zul-
len zijn) bestaat de mogelijk om nu al een fles, of liever nog een
doos met 6 flessen, te kopen. Voor de prijs hoeft u het niet te la-
ten. Per fles n 5,- en per doos B 30,-. Alweer volgens de kenners,
een hele redelijke prijs. Uiteraard komt een gedeelte van de op-
brengst ten goede aan onze projecten in Roemenië. Door het ko-
pen van de wijn steunt u niet alleen de projecten van onze Com-
missie maar ook de nog jonge economie in Roemenië.

De wijn kunt u bestellen bij Jaap van Mourik, Singel l in Henge-
lo Gld. tel. 0575-463241.

We hopen dat we op korte termijn "nee"moeten verkopen echter
we hebben nog de mogelijkheid om een nabestelling te doen.



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € IÖ5.°°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

www.financial-freedom.nl

Wegens groot succes organiseren we dit jaar voor de derde keer een

BUXUSSNOEIDAG
op zaterdag 21 juni van 10.00 - 16.00 uur.

Demonstratie buxusknippen.
Tips over de verzorging (o.a. bemesting).

Neem uw eigen buxus mee en knip deze onder begeleiding.

Tevens grote zomeropruiming
alle heesters in pot 25% korting

alle vaste planten (o.a. lavendel) € 0,75 / 10 st. € 6,-

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS
Hesselinkdijk 2
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 44 94

Hengelo

4 Wichmond

J
h.
Vorden

Hewelinkdijk 2

Zondag 22 juni staan
we op de
Zomermarkt aan het
Zuivelplein in Ruurlo
met:

Trappen,
ladders en
rolsteigers etc

Tel. 06 50502680

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

Weevers Net

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

Weevers

CHR. MUZIEKVERENIGING

C ""'"""" ••••••'">--̂ :̂
HENGELO GLD.

CRESCENDO

Rommelmarkt
zaterdag 15 juni
op parkeerterrein rondom de

Welkoop, Spalstraat 37
te Hengelo (Gld.)

Verkoop van 10.30-14.00 uur.
Veiling 11.30 uur.

Entree vanaf 12 jaar € 1 ,-

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

Exclusief op de nedertandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind
Onderhoudsarm
Eenvoudig schoon te houden
Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
Komo gecertificeerd

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

DAMESMODEWEEK
VOOR ALLE DAMESMODE GELDT

HET TWEEDE ARTIKEL
HALVE PRIJS.
(U betaalt de helft van het artikel met de

laagste prijs, aanbiedingen uitgezonderd)

"Jïïïïntc
FASHION ]

mode voor het héle gezin

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



Afscheid Rabo directeur Reisverslag Noordkaaptocht

Het was vrijdag voor Pinksteren
een komen en gaan van veel
mensen die de afscheid-nemen-
de Rabo directeur de heer Jan
Krooi en zijn echtgenote Agne-
ta de hand kwamen schudden.

Vanwege gezondheidsproblemen
moest hij noodgedwongen het bijl-
tje erbij neerleggen. Dat zijn werk
als directeur werd gewaardeerd
bleek uit de vele toespraken waar-
bij als een rode draad door al deze
speeches heen steeds naar voren
kwam dat door de inzet van de
heer Jan Krooi de Rabobank Graaf-

schap-West geworden is tot wat zij
nu is.

Mevrouw Manda Oplaat sprak als
voorzitter van het bestuur van de
bank. Zij bedankte de heer Jan
Krooi namens het bestuur en raad
van toezicht.

Burgemeester Kamerling bood
hem een fles "Chateau Vorden"
aan. De heer Siebelink die in zijn
functie als regio-directeur Rabo-
bank, regio Oost Nederland, het
woord voerde overhandigde Krooi
een gouden pen en een boek.

Rien Nagel, algemeen directeur
van Rabobank Aal ten-Winterswijk
sprak namens de vereniging van
directeur/bestuurders en de ver-
eniging van oud-directeuren. Rei-
nier Klein Brinke sprak namens
Krooi's "eigen" bank te weten "Ra-
bobank Graafschap- West", waar-
bij hij zijn inmiddels "ex-baas" be-
dankte voor de wijze waarop deze
leiding heeft gegeven aan het be-
drijf. Als laatste werd het woord
gevoerd door de heer Jan Krooi
zelf. Hij bedankte een ieder voor
de mooi gesproken woorden en de
cadeaux.

Open Jeugdtoernooi VTP

In de week van 10 tot en met 15 ju-
ni is er weer het jaarlijkse open
Jeugdtoernooi geweest
Op het Vordens Tennis Park. Er
wordt gespeeld in de K5, wat bete
kent dat er echte
Sterren komen opdagen.

Het was een zeer geslaagd toer-
nooi, schitterend weer en goede
wedstrijden.

Kinderen uit de regio hadden zich
volop ingeschreven. Maar gelukkig
hebben we in Vorden ook nog ta-
lent rondlopen, zodat er zondag
met de prijsuitreiking ook eigen
kinderen het podium mochten be-
treden.

Hieronder de definitieve uitslagen:

Meisjes enkel t/m 10: 1: Nienke
Kampman, TC Welgelegen Warns-
veld; 2: Anne-Roos Holtkamp, Tep-
ci Apeldoorn.
Jongens t/m 10: 1: Ilgar Bahishev,
TC de Stoven Zutphen; 2: Bruno
Prent, LTC Gorssel.
Jongens t/m 10:1: Remon Koren-
blik, VTP Vorden.
Verliezers ronde: 2: Maarten Pel-
grum, VTP Vorden.
Meisjes t/m 12:1: Minke Vaar-
werk, WTC Winterswijk; 2: Maike
Klein Gunnewiek, Mallumse Mo-
len Eibergen.
Jongens t/m 12: l:Robin Rietman,
TC Zuid Doetinchem; 2: Thijs

Bruins, LTC Gorssel.
Meisjes t/m 14:1: Miriam Evers,
W Dieren; 2: Annemarie Med-
dens, VTP Vorden.
Jongens t/m 14: l:Tim Mientjes,
BTC Brummen; 2: Michel Heimen,
TC De Stoven Zutphen.
Meisjes t/m 16:1: Martine Dijk-
man, VTP Vorden; 2: Annemarie
Meddens, VTP Vorden.
Jongens t/m 16: l :Rene Berends,
TC Welgelgen Warnsveld.
Verliezers ronde: 2: Rob Knoef,
VTP Vorden.
Jongens t/m 16:1: Sven Vloedgra-
ven, TC De Stoven Zutphen; 2: Tim
Mientjes, BTC Brummen; 3: Grego-
ry Benjamins, TC De Stoven
Zutphen.

Hierbij een kort verslag van de fiets-
tocht vanaf de Noordkaap.

4 juni Ie etappe
Noordkaap - Alta 194 km.
Een pittig begin zeker na 6 in de au-
to te hebben gezeten. Veel wind die
we gelukkig merendeels in de rug
hadden.
Vertrek in de sneeuw, via nog onbe-
groeide hoogvlaktes met heel wei-
nig begroeiing maar wel erg veel
rendieren.

5 juni 2e etappe
Alta-Storsktl70km.
Via de E6 door wederom een schit-
terend landschap met een bijna
doorlopend uitzicht op een hel-
blauwe zee.
De wegen zijn goed te bereiden
maar wel erg heuvelachtig. Van-
daag 2300 meter hoogteverschil
overbrugt.

6 juni 3e etappe
Storslet - Tromso 156 km.
Nog steeds de E6 volgende komen
we via schitterende uitzichtspun-
ten gaan we in Olderdalen voor 45
minuten op de autoferry naar
Lyngseidet, na aankomst van de
ferry gaan we rechtstreeks naar
Svensby en wederom op de ferry
naar Breivikeidet. Vanaf deze ferry
kunnen we het vogeleiland
Fugloya zien, de grootste vogelberg
van Noorwegen. We volgen nu de
E8 langs de mooie Ramfjord en de
weidse Balsfjord naar Tromso met
de karakteristieke boogbrug.

7 juni 4e etappe 166 km
Tromso - Tysjjord
Aangezien er enkele fenys pas op
16 juni in de vaart gaan komen
mosten we vandaag van de geplan-
de route afwijken en kwamen via
Narvik met ook deze dag weer en-
kele zeer pittige beklimmingen en
de pontveer van Skarbergnet naar
Bognes kwamen we uiteindelijk in
Tysford aan. Met een welverdiende
rustdag in het vooruitzicht was de-
ze zware etappe snel vergeten.

8 juni Rustdag in Tysjjord
Op deze dag gaan de fietsers op pad
voor een korte rit om de benen een
beetje los te rijden en te genieten
van de prachtige Noorse natuur. Te-
vens wordt deze dag gebruikt om
de verzorgers een beetje rust te
gunnen, door 's-avonds uit eten te
gaan. Er wordt genoten van zalm of
rendierenvlees.

9 juni 5e etappe
Tysjjord - Fauske 152 km
Het klinkt misschien eentonig
maar we volgen nog steeds de E6
het is echter zeer afwisselend door
de vele heuvels en vooral ook de
tunnels. Op deze dag moeten we 11
tunnels door, waarvan de Kvalvik-
tunnel met 2723 meter de langst
op dit traject is. Via de 179 meter
lange Trenselbru brug over de
Nordfjord bereiken we Fauske.

10 juni 6e etappe
Fauske - Krokstrand 113 km
Vandaag komen we na een klim
van 9 kilometer met gemiddeld 9
% en een straffe koude poolwind op
ruim 650 meter hoogte en rijden
lange tijd op deze hoogvlakte waar
de sneeuw links en rechts van ons
nog aanwezig is. Hier passeren we
de Poolcirkel waar we een stop ma-
ken en het bezoekerscentrum be-
zichtigen waar we tot onze verras-
sing nog enkele Vordenaren tegen-
kwamen. Na een afdaling van ruim
10 kilometer is het uitstekend ver-
toeven op de camping aan de voet
van een geweldig mooie waterval.

11 juni 7e etappe
Krokstrand - Mosjoen 142 km
Na het gebruikelijke uitgebreide
ontbijt gaan we op weg door het
Nationaalpark Saltfjellet. Via Mo-I-
Rana met de grootste ertsmij nen
van Noorwegen komen we via en-
kele grote haarspeldbochten bij
Korgfjellet met enkele grote glet-
sjers. Bij aankomst op onze cam-
ping verbazen we ons weer over de
luxe hytte die we telkens weer aan-
treffen.

12 juni 8e etappe
Mosjoen - Trones 170 km
Alle dagen lijken de kilometers on-
danks het geaccidenteerde terrein
toch beter te verteren door de fiet-
sers. Dit zal ongetwijfeld ook te ma-
ken hebben met de uitstekende
verzorging door ons cateringteam.
Niks is hen te veel, het ontbijt, de
verzorging bij de stops onderweg,
het avondeten en zeker niet te ver-
geten het wassen van de bergen
kleding worden dagelijks door hen
perfect verzorgt. Door een glooiend
landschap met prachtige en afwis-
selende bossen passeren we de
grens tussen Noord en Midden
Noorwegen om op ons uiteindelij-
ke doel Trones aan te komen. Dit
geldt als het meest zuidelijkste
punt in Noorwegen waar men de
middernachtzon kan waarnemen.

13 juni 9e etappe
Trones - Snasa 82 km
Met een zuinig zonnetje en iets
rugwind passeren we de Lakforsfos-
sen, een 17 meter hoge zalmwater-
val met een 200 meter lange zalm-
trap, waar de nodige foto's ge-
maakt worden. In Snasa aangeko-
men maken we de balans op en
constateren dat we tot op heden
weinig pech hebben gehad. We be-
ginnen nu met het aftellen van de
dagen en de kilometers, ondanks
dat ons morgen een lange etappe
richting Trondheim te wachten
staat. Wel willen we nog vermel-
den dat we zeer verrast zijn door de
vele positieve reacties op onze web-
site www.Noordkaap.nu welke da-
gelijks bijgehouden wordt. Ook de
spontane en financiële reacties op
ons goede doel van de Nederlan-
ders die we hier tegenkomen, ver-
bazen ons dagelijks.

F2 Pupillen W Vorden kampioen

De F2 Pupillen van V.V. Vorden
zijn het afgelopen seizoen ongesla-
gen kampioen geworden met 30
punten uit 10 wedstrijden met een
doelsaldo van 41 doelpunten voor
en 6 tegen. De kampioenen:
staand van links naar rechts: Jan
Golstein (leider), Bas Abbink. Ru-

bem Golstein, Bennie Wentink (lei-
der), Koen Oosterhuis, Jorn Kui-
tert, Caesar Hovenkamp, Hans
Houwen (leider). Zittend van links
naar rechts: Bram Pijnappel, Pieter
de Weerd, Koen Pijnappel, Stijn
Wentink, Steven Klein Brinke,
Bram Houwen.



in het oog
springend..

Dat doet drukwerk

alleen indien er al-

le 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!

Wii ziin daarin

uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

NU EXTRA KORTINGEN
OP ALLE REEDS
AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

s-
leegverkoop
U boft maar mooi met onze
verbouwingsplannen
KORTINGEN
LOPEN OP TOT

DAMESMODE MERKEN
GERRY WEBER,
HAMMER, ROSNER,
OLSEN,
FRANKENWALDER,
VERSE, ZERRES,
GARDEUR, SAMOON

HERENMODE MERKEN
MCGREGOR, FOR
FELLOWS, NEW
BONDSTREET, PETER
VAN HOLLAND, FRANS
MOLENAAR, LEDUB

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

SLA UW SLAG • SLA UW SLAG • SLA UW SLAG • SLA UW SLAG • SLA UW SLAG • SLA UW SLAG • SLA UW SLAG

Goed in bijzondere vakanties
Ruim 6600 langdurig zieken en gehan-

dicapten gaan met de Zonnebloem op

vakantie. U kunt de Zonnebloem hel-

pen om haar vakanties voor zieken en

gehandicapten betaalbaar te houden.

Geef!
Giro 145 Breda de Zonnebloem*

Tel. (076) 564 63 62 www.zonnebloem.nl



KERM S
KEIJENBORG 2003

Toelichting Kermisprogramma 2003

VRIJDAG 20 JUM
18.00 uur: KERMISATTRACTIES open.

21.00uur:dansgelegenheid FEESTTENT op het kermisterrein m.m.v.
„Gewoon Jansen".

ZATERDAG 21 JUNI
14.00 uur: KERMISATTRACTIES open.

17.00 uur: OPENLUCHTMIS in de binnentuin van Zorgcentrum
„Maria Poste!" (mits de weersomstandigheden het toelaten).
Bij minder gunstige weersomstandigheden wordt uitgeweken
naar de St. Jan de Doper-kerk.

18.00 uur: muzikale rondgang van het Schuttersgilde „St. Jan"
door Keijenborg.

21.00 uur: DANSGELEGENHEID (entreeprijs € 7,- per persoon)
FEESTTENT kermisterrein m.m.v. de Belgische topformatie
Smile.

ZONDAG 22 JUNI
11.00 uur: KERMISATTRACTIES open.

12.00 uur: bebouwde kom van het dorp Keijenborg wordt afgesloten
voor al het gemotoriseerde verkeer.

12.30 uur: opstellen van de kermisoptocht in de Pastoor Thuisstraat
en de Geltinkweg.

13.15 uur: muzikaal intermezzo door showband Apollo uit Goor vóór de
aanleunwoningen van Zorgcentrum „Maria Poste!" aan de
Pastoor Thuisstraat.

13.30 uur: presentatie Schuttersgilde St. Jan Keijenborg in haar nieuwe
uniformen.

13.40 uur: openingstoespraken door de voorzitter van het Schuttersgilde
St. Jan, dhr. W. Besselink en door een afgevaardigde van het
gemeentebestuur vanaf het bordes van genoemde aanleun-
woningen aan de Pastoor Thuisstraat.

14.00 uur: AFMARS van de 38e KERMISOPTOCHT.

15.15 uur: VAANDELHULDE voor alle aanwezigen m.m.v. Schuttersgilde
St. Jan" vóór schuttersgebouw.

15.30 uur: „EREWIJN" (uitsluitend voor genodigden) in „De Horst".
Tevens huldiging ereleden van het Schuttersgilde.

18.00 uur: PRIJSUITREIKING van de kermisoptocht in de feestzaal van
„De Horst". Voorzien van een muzikaal vocaal spectaculair
optreden.

KERMISZONDAG GEHELE DAG DANSGELEGENHEID

FEESTTENT op het kermisterrein m.m.v. de formatie Never Mind
('s avonds entreeprijs € 7,- per persoon)

MAANDAG 23 JUNI
08.00 uur: REVEILLE (Keijenborg ontwaakt).

08.45 uur: muzikale rondgang van het Schuttersgilde en Harmonie
St.Jan.

09.00 uur: VAANDELHULDE voor alle ereleden en genodigden
vóór schuttersgebouw

09.10 uur: welkomstwoord door de voorzitter en de commandant
van het Schuttersgilde St.Jan alsmede een afgevaardigde van
het gemeentebestuur.

09.30 uur: aanvang VOGELSCHIETEN en JEUGD-VOGELSCHIETEN
op het voormalige schoolplein (achter het schuttersgebouw)
aan de Kerkstraat.

10.00 uur: aanvang VOGELKNUPPELEN, BOOGSCHIETEN, DARTS en
BOLEROGOOIEN.

11.00 uur: KERMISATTRACTIES open.

12.00 uur: af mars van het Schuttersgilde en de Muziekvereniging St.Jan
voor het ophalen van het oude en het nieuwe koningspaar
• huldiging en installatie van het nieuwe koningspaar en

jeugdkoning(in) doorpastoor Jacobs vóór de pastorie
• vaandelhulde voor het nieuwe koningspaar, jeugdkoning(in)

en alle overige aanwezigen, eveneens vóór de pastorie.

AANSLUITEND:
PRIJSUITREIKING van de volksspelen in of achter het schuttersgebouw.

KERMISMAANDAG GEHELE DAG DANSGELEGENHEID

FEESTTENT op het kermisterrein m.m.v. de formatie Never Mind
('s avonds entreeprijs € 7,- per persoon).

Het bestuur en een groot aantal
leden van het Schuttersgilde St.
Jan in Keijenborg zijn al weken
druk in de weer i.y.m. de organi-
satie van de jaarlijkse kermis.

Men heeft ze vast en zeker al zien
staan. De grote reclameborden bij
de invalswegen naar Keijenborg
die u attenderen op de komende
kermis. Een jaarlijks ontmoetings-
feest, vlak voor de vakantieperio-
de, voor alle dorpsgenoten en oud-
dorpsgenoten in Keijenborg.
Wederom zal er een feesttent op
het kermisterrein geplaatst wor-
den die dit jaar door Winkelman
beheerd zal worden. In verband
met een samenwerkingscontract
tussen het Schuttersgilde en de he-
ren Winkelman en Hilderink (De
Smid) zullen het café en de zaal
van De Smid en Winkelman beide
gesloten zijn.
Dit jaar zal het kermisweekend in
het teken staan van het 150-jarig
bestaan van het Schuttersgilde St.
Jan. In 1853 opgericht om de tradi-
ties en de folklore te waarborgen
en tevens de jaarlijks kermis te or-
ganiseren.
Inmiddels heeft zoals ongetwijfeld
bij u bekend is het Schuttersgilde
een eigen gebouw kunnen ope-
nen. Daarmee kan de folklore nog
beter bewaard blijven. Wellicht
heeft u met de opening onlangs
het gerestaureerde vaandel uit
1923 gezien. Dit is een begin.
Een ander doel is de tradities te
waarborgen, helaas moeten we dit
jaar afwijken van een aantal voor
u vaste tradities. Maar tradities
passen zich aan, aan de omstan-
digheden. Zo constateerden wij
een enorme terugloop in de be-
langstelling voor het optreden van
het showkorps na de optocht in de
tuin van Maria Postel. In overleg
met de directie van Maria Postel
en de hoofdsponsor is besloten he-
laas die show af te schaffen. Daar-
entegen zal tijdens de optocht een
grotere muzikale show ten tonele
worden gebracht. Ook de erewijn
zal plaatsvinden in het eigen
schuttersgebouw, waardoor ook
de vaandelhulde na afloop van de
optocht niet in de tuin van Maria
Postel zal zijn, maar vóór het
dorpshuis en schuttersgebouw
„De Horst". Naast een eigen schut-
tersgebouw heeft het bestuur van
het Schuttersgilde ook nog tijd
vrijgemaakt om in overleg met de
hoofdsponsor een nieuw uniform
te realiseren voor haar voltallige
drumfanfare. Op zaterdag tijdens
de openluchtmis zal daar reeds
aandacht aan besteed worden en
zondag zal het korps zich presen-
teren in de nieuwe kledij.
Op zondag 14 september 2003 zal
er wederom het vijfjarig keizer-
schieten georganiseerd worden. El-
ke nog levende koning van het Gil-
de kan strijden om de titel Keizer
van Keijenborg. Op dit moment
zijn er 30 nog levende koningen,
waarbij de oudste de koning van
1946 is en uiteraard mag de ko-
ning van het jaar 2003 ook deelne-
men. Dus voor iedereen een extra
stimulans de vogel naar beneden
te halen en trachtten de huidige
keizer Frank Niesink te onttronen.

GROOT LUNAPARK
Traditiegetrouw zullen binnen-
kort weer een groot aantal attrac-
ties op- en nabij het Booltinkplein
worden opgebouwd en deze zul-
len tijdens de kermis worden
opengesteld. Dit jaar hebben wij
contractueel weten vast te leggen:
Autoscooter, Boksbal, Bulldozer-
schuivenspel, Rupsbaan (snel-
heidsmolen), Draaimolen, Foto-
schietsalon, Grabbelton/Ballon-
nen, Kop van jut, Lucky cranes,
Lijntrekspel, beachbuggy, Eenden-
visspel, Nougat/suikerwerken,
Oliebollen/gebakkraam, Suiker-
spin/popcorn, Vis/Snackstand en
IJsverkoop.

KERMISVRIJDAG 20 JUNI
Dansgelegenheid in de feesttent

op het kermisterrein. Hier zal van-
af 21.00 uyr de kermis worden in-
geluid m.m.v. de formatie Gewoon
Jansen.

KERMISZATERDAG 21 JUNI:
Om 17.00 uur zal - mits de weer-
somstandigheden gunstig gezind
zijn - de eucharistieviering plaats-
vinden in de binnentuin van Zorg-
centrum Maria Postel. Bij minder
gunstige weersomstandigheden
wordt uitgeweken naar de St. Jan
de Doper-kerk. Hierbij zal het vol-
tallig Schuttersgilde St. Jan in uni-
form aanwezig zijn. Genoemde eu-
charistieviering wordt mede opge-
dragen voor de leden, alsmede
voor alle overleden leden van het
Schuttersgilde St. Jan. Na de kerk-
dienst maakt het Schuttersgilde
een muzikale rondgang door het
dorp. De kerkdienst staat ook in
het teken van de nieuwe unifor-
men en de oude uniformen die
naar Polen gaan. Naar verwach-
ting is er ook een Pools tintje aan
de H. Mis.

KERMISZONDAG 22 JUNI:
De zondagmiddag staat uiteraard
weer grotendeels in het teken van
de kermisoptocht. Door de grote
inzet van een aantal actieve stra-
ten/buurten om een wagen te bou-
wen staat u wederom een prach-
tige optocht te wachten. De opstel-
ling van de grote wagens geschiedt
vanaf 12.30 uur in de Geltinkweg.
Daar vindt ook (voor aanvang van
de optocht) de 1ste jurering plaats.
De opstelling van de kleine wa-
gens, versierde fietsen en loop-
groepen geschiedt vanaf 13.00 uur
in de Pastoor Thuisstraat (voor de
aanleunwoningen van Maria Po-
stel). Als men de wagens, reeds
vóór aanvang van de optocht, wilt
bekijken dan raden wij u aan
vroegtijdig door de Pastoor Thuis-
straat en de Geltinkweg te wande
len. Om 13.15 uur de muzikale au-
bade door Apollo Goor en om
13.30 uur zal het Schuttersgilde
binnenmarcheren in haar nieuwe
uniformen. Om 13.40 uur volgen
vanaf het bordes van de aanleun-
woningen Maria Postel de ope-
ningstoespraken. Aansluitend zal
om 14.00 uur de kleurrijke, 38e
kermisoptocht, in beweging wor-
den gezet.

Route en tijdstip optocht
De route van de optocht zondag-
middag ziet er als volgt uit. Start
14.00 uur bij de aanleunwoningen
Maria Postel aan de Pastoor Thuis-
straat. Vervolgens Geltinkweg -
Koldeweiweg - Kerkstraat - St. Jan-
straat - Ottenkampweg - Euling-
kamp - Teubenweg - Bernardus-
straat - Pastoriestraat - Kerkstraat -
Molenstraat - Poelsweg - Euling-
kamp - Teubenweg - St. Janstraat -
Poelsweg - Teubenweg - Koldewei-
weg.

Muziekgezelschappen
In de optocht zal men de volgende
muziekgezelschappen voorbij zien
trekken: de eigen Drumfanfare St.
Jan Keijenborg alsmede zusterver-
eniging Muziekvereniging St. Jan
Keijenborg, Majorettenvereniging
en Schutterij Eendracht Maakt
Macht uit Hengelo (Gld.), Show-
band Apollo uit Goor, schuttersgil-
de St. Switbertus uit Lichtenvoor-
de en schowkorps en drumfanfare
St. Sebastianus uit Gendt
Showband Apollo uit Goor zal zon-
dagmiddag vanaf 13.15 uur reeds
voor sfeermuziek zorgdragen bij
de aanleunwoningen Maria Postel
aan de Pastoor Thuisstraat. Het op-
treden van deze showband wordt
aangeboden door Seezo Unifor-
men uit Keijenborg. Ook heeft See
zo mede gezorgd dat St. Sebastia-
nus uit Gendt met meer dan 100
personen tijdens de optocht voor
een hoogstaand muzikale noot zal
zorgen. Tevens zullen de vende-
liers van St. Sebastianus deelne-
men aan de vaandelhulde.

Ca. 15.15 uur (na de kermisop-
tocht) zal vóór "De Horst" het
vaandel worden gezwaaid voor de
genodigden en al het aanwezige
publiek door de vendeliers van het
Schuttersgilde St. Jan uit Keijen-
borg begeleid door Drumfanfare
St.Jan.

Erewijn
Voor genodigden wordt om 15.30
uur de traditionele erewijn ge-
schonken in "De Horst". Ook zal
daar dit jaar een vijftal schutters
tot erelid worden gehuldigd i.v.m.
het bereiken van het 50-jarig lid-
maatschap van het Schuttersgilde
te weten: B.WA Beulink, Hengelo,
H. Mentink, Keijenborg, W.J.F
Evers, Keijenborg, B.A.H. Linnen-
bank, Zelhem, Th. B. Scholten, Zel-
hem.
Tevens zullen een aantal leden van
de drumfanfare gehuldigd wor-
den, te weten voor 40 jaar lidmaat-
schap: Fons Stapelbroek, voor 25
jaar lidmaatschap: Edwin Her-
mans, Raymond Hermans, Vin-
cent Mentink, Rudi Teunissen,
Harrie Weverink, Bart Visser en
John Rondeel voor 12'/Jaar lid-
maatschap: Geert Langenhof.

Prijsuitreiking optocht
18.00 uur vindt de prijsuitreiking
van de optocht plaats bij "De
Horst". Deze prijsuitreiking wordt
ondersteund door een nog niet na-
der te noemen muzikaal en vocaal
subtropische spectaculaire verras-
sing.

KERMISMAANDAG 23 JUNI
Alle volksspelen vinden plaats op
het voormalig schoolplein aan de
Kerkstraat (achter dorpshuis "De
Horst"). Het vogelschieten en
jeugdvogelschieten beginnen al
vanaf 9.30 uur en het vogelknup-
pelen, boogschieten, darts en bole
rogooien beginnen vanaf 10.00
uur.

Jeugd-vogelschieten
Ook dit jaar organiseert men we-
derom jeugd-vogelschieten. Dit is
speciaal bedoeld voor de 10 t/m 17
jarigen om alvast kennis te maken
met deze traditie. Ook hiervoor
stelt men diverse prijzen beschik-
baar.

Prijsuitreiking volksspelen
Kermismaandag direct aanslui-
tend aan de inhuldiging van de ko-
ning is de prijsuitreiking van de di-
verse volksspelen in of achter
dorpshuis "De Horst".

OPGAVE VOGELSCHIETEN EN
VOGELKNUPPELEN
Vrijdag 20 juni van 20.00 tot 22.00
uur in de feesttent.
Zaterdag 21 juni van 20.00 tot
22.00 uur in de feesttent.
Zondag 22 juni na de prijsuitrei-
king optocht tot 21.00 uur "De
Horst".
Maandag 23 juni van 8.30 uur tot
9.30 uur bij "De Horst" (€ 1,00 toe
slag).
Kosten vogelschieten € 6,00, jeugd-
vogelschieten en vogelknuppelen
€ 2,50.



20 t/m 23 juni

Vrijdag m.m.v.

Gewoon Jansen
7-pers. formatie met 2 charmante zangeressen

vrij entree - aanvang 21.00 uur.

Zaterdag m.m.v.

Smile
Belgische topband succes kermis 2002

aanvang 21.00 uur.

Zondag en maandag de hele dag m.m.v.
de populaire kermisband

Never Mind

St. Janstraat 3 • Keijenborg • Tel. (0575) 46 12 67

Ria, Herman en medewerkers
wensen jullie prettige kermisdagen.

Kerkstraat 11
Keijenborg
Tel.(0575)461293

DE CREW VAN DE SMID
(alle medewerkers van de kermis in voorgaande jaren)

WENST U ALLEN
EEN GEWELDIG KERMISFEEST

en tot juni 2004.

Kopen in Keijenborg
*

Kik zet cl e punt op dei

Kras KiK net een punt
en u heeft prijs

KiK zet de punt op de l
en geeft een rondje.

Elke klant ontvangt bij de

deelnemende winkeliers

een kraslot.

Heeft u prijs?
Dan ontvangt u bij inlevering van
uw kraslot een pul bier van P/2 liter,
op te halen in de feesttent op
zondag 22 juni na de optocht of
op maandag 23 juni.

Krast u een KlK lot met een punt, dan
een bierpul met l1/* liter bier H!

BONNIE KEUBEN

Uw warme
bakker

Fluit Tweewielers

FA.JWBESSEUNK&ZONEN

k
Installatiebedrijf
Janssen
Keijenborg

BLOEMSIERKUNST
"JOLANDA"

Rabobank

GrooMtap-Wtit

hoomode

& SCHIPHORST

MtQKI ' - . . v .

GOOSSCNS



Ouderenbonden
beoordelen station
De gezamenlijke Ouderenbonden
in Gelderland en in Vorden hebben
in samenwerking met de 3VO on-
langs het station in Vorden aan een
nauwkeurig onderzoek onderwor-
pen. Het is de bedoeling alle Syntus
stations in de Achterhoek te con-
troleren op toegankelijkheid, vei-
ligheid enz. Dit onderzoek is op
touw gezet door een projectgroep
van de Samenwerkende Bonden
van Ouderen in Gelderland (SBOG).
Omdat Vordenaar Jan Olthaar deel
uitmaakt van deze projectgroep is
het Vordens station als eerste on-
derzocht. De meeste inwoners,
vooral de studenten, zijn blij met
het feit dat over dag elk half uur
een treinverbinding bestaat met
Zutphen en Winterswijk; in de
avonduren elk uur. Het station
heeft een open karakter en het ge
heel maakt een goede indruk, voor-
al door de sinds kort gemoderni-
seerde fietsenstalling. Een belang-
rijk nadeel is dat een toilet ont-
breekt. Veel reizigers maken dan
ook gebruik van de voorziening in
het hotel aan de overkant. Volgens
de ervaringen van de hotelhouder
wordt deze voorziening door de rei-
zigers zeer gemist.
In de beoordelingscommissie was
ook iemand met een rolstoel aan-
wezig. Opvallend is dat een goede
toegang (afschuining) voor rolla-
tors en rolstoelen bij beide perrons
van de bushaltes ontbreekt. Ook de

^ toegang naar de treinperrons is be-
slist onvoldoende; er bevindt zich
een goot net voor de opgang van de
bestrating naar de toegang van de
perrons. Verder lijkt het er op dat
de helling van de aanlooproute
naar de perrons (deze is 13 m.) niet
voldoet aan de landelijke normen;
deze is voor mensen met een rol-
stoel te steil. Verder is de ruimte
naast de wachtruimte op het per-
ron te nauw, zeker voor rolstoelers.
De bestrating van het parkeerter-
rein voor auto's ontbreekt volledig.

- Het parkeerterrein is dringend toe
aan een opknapbeurt. De informa-
tie op het mededelingenbord op
het voorterrein zit te hoog voor rol-
stoelers en kleine mensen. Verder
is de dienstregeling voor de bus-
diensten vrijwel onleesbaar. Een
betere oplossing is deze informatie
duidelijk aan te brengen in het
wachthuisje voor de bus. Verder
ontbreken een aantal gegevens: zo
is er geen verwijzing naar een taxi-
telefoonnummer of naar een EH-
BO-post. Ook is er gen alarmmoge

-r lijkheid en een invalidenparkeer-
plaats. Hoewel het geheel positief
wordt beoordeeld, zijn er toch een
aantal onderdelen, die met kleine
moeite kunnen worden verbeterd.
De gemaakte opmerkingen zullen
in een overleg met de gemeente en
vervoerder Syntus worden bespro-
ken. Mocht u als reiziger nog op-
merkingen hebben, graag doorbel-
len naar nummer 555506.

PC de Graafschap Deldense
Maandag 2e Pinksterdag 9 juni
jl. was er een ponyconcours in
Geesteren, daar behaalden in de
dressuur de volgende deelne-
mers een prijs: Rebanna Stemp-
her met Droopy 2 maal een Ie
prijs klasse B, 162-159 pnt.; Iris
Berenpas met Jasmine een Ie
prijs klasse B met 150 pnt; Linda
Berenpas met Jasmine een Ie
prijs klasse LI met 161 pnt.; Lian
Nijenhuis met Aldith een 6e
prijs klasse B met 158 pnt.; Wen-
dy Beeftink met Happy een Ie en
4e prijs klasse B 164-166 pnt.;
Elodie Stokman met Passé Par-
tout een 2e en 4e prijs klasse B
172-165 pnt.; Marieke Rouwen-
horst met Kaylie een 2e prijs
klasse LI 166 pnt.; Nynke Woerts
met Tamara een Ie en 2e prijs
klasse Ml 162-162 pnt.; Lisette
Bijenhof met Survivor een 2e
prijs klasse MII 148 pnt.

Springen: Sebastiaan Hamet met
Yvonne een Ie prijs klasse B; Ma-
rieke Rouwenhorst met Kaylie
een Ie prijs klasse L; Bart Hart-
man met Vivaldi een Ie prijs
klasse L; Lisanne Schippers met
Pica een Ie prijs klasse Z.

Hans Berendsen
en Gerben
Vruggink winnen
"twee-uurs" cross
Het duo Hans Berendsen en Ger-
ben Vruggink zijn zaterdagmid-
dag winnaar geworden van de zgn.
"tweeuurs" cross, welke werd ge
organiseerd door de VAMC "De
Graafschaprijders". De wedstrijd
werd gehouden op het "Delden-cir-
cuit". Vanwege de warme weer-
somstandigheden kregen de rij-
ders een verre van gemakkelijke
wedstrijd voorgeschoteld. Er de-
den zeventien teams aan deze
cross mee. Samen werden er 1281
ronden gereden.

Hans Berendsen en Gerben Vrug-
gink reden in die twee uren pre
cies honderd ronden; zes ronden
meer als de nummers twee en
drie. Opvallend het optreden van
de jeugdrijders Torn Berends en
Bart Bosman, die de volledige twee
uren hebben uitgereden. Dit in te
genstelling tot voorgaande jaren,
toen reden de jeugdrijders één
uur.

De uitslagen waren als volgt: l
Hans Berendsen en Gerben Vrug-
gink 100 ronden; 2 Stefan Braak-
hekke en Winand Hoenink 94 ron-
den; 3 Wim Schoemaker en Andre
Schoemaker 94 ronden ;4 Rob
Groot Tjootink en Johannes van
Kempen 93 ronden; 5 Marcel Bul-
ten en Jasper Groot Roesink 93
ronden.

„ Rabo-Dash volleybaltoernooi afgerond

Rabobank, Free Wheel en
het Stroo kampioen
Vrijdagavond 13 juni werden in
de sporthal aan het Jebbink de
laatste wedstrijden gespeeld
van het Rabo-Dash volleybal-
toernooi. In de A-poule recre-
atief, werd de eerste prijs ge-
wonnen door het team van Free
Wheel. In de B-poule recreatief,
ging de eer naar Het Stroo.

In de prestatiepoule stonden de
teams van de Rabobank en de
Voornekamp tegenover elkaar in
de finale. Had de Rabobank in de
eerste wedstrijd tegen de Voorne-
kamp nog wat moeite hen te ver-
slaan, in de finale werd het al vrij
snel 2-0 in setstanden, waarmee de
Rabobank winnaar werd van de
wisselbeker.

Vijf weken lang is er op vrijdag-
avond gestreden in de poules re
creatief en prestatief. 21 Teams
hebben deelgenomen aan het toer-
nooi dat dit jaar voor de 20e keer
werd georganiseerd.
Na afloop reikte Reinier Klein Brin-
ke de prijzen uit en bedankte me
de namens medeorganisator Mark
Droppers alle teams voor hun spor-
tieve spel en alle mensen die heb-
ben meegeholpen dit toernooi
weer tot een groot succes te ma-
ken. Tijdens het toernooi is dit jaar
geen enkele speler geblesseerd ge
raakt, ook niet op de laatste avond
die nog wel viel op vrijdag de der-
tiende. Volgend voorjaar wordt in
Vorden opnieuw het Rabo-Dash
volleybaltoernooi georganiseerd.

Buurtvereniging
De Deldense Buurtvereniging orga-
niseert op vrijdagavond 20 juni in
het Dorpscentrum te Vorden een
toneelavond. Deze wordt verzorgd
door het "Dorpstoneel Ruurlo", een
vereniging die al 75 jaar bestaat.
Gebracht wordt het blijspel in vier
bedrijven getiteld "Bankgeheim",
dat is geschreven door J. Hemmink-
Kamp. Het stuk speelt zich afin een
park, waar "de bank" een grote rol
speelt.

Daar ontmoet bijvoorbeeld tuin-
man Hein mevrouw Smit, bewoon-
ster van een verzorgingstehuis, ter-
wijl het gehele blijspel door "de
bank" voor heel wat lachwekkende
taferelen zorgt. Het stuk staat on-
der leiding van oud- Vordenaar
Herman Knoef die tevens een aan-
tal jaren als leraar aan de openbare
Vordense dorpsschool was verbon-
den. De aanvang is 20.00 uur.

Het jaarlijkse feest van de "Delden-
se Buurtvereniging" vindt plaats
bij de familie Scheffer op vrijdag 4
juli. De klootschietmarathon
wordt gehouden op zondag 6 juli.
Er zijn vier klassen t.w. dames, hè
ren, gemengd en een vrije klasse.

Thijs van Amerongen
wederom succesvol
De wielrenner Thijs van Ameron-
gen van wielervereniging RTV Vier-
akker Wichmond werd afgelopen
weekend zesde in de klassieker
'Het Gelders Eiland'. De junioren-
wedstrijd ging over 140 kilometer
en de hele Nederlandse top was
aanwezig. Ook waren er buiten-
landse toppers aan de start. Vol-
gens van Amerongen was het een
zware koers met veel ontsnappin-
gen. Daardoor ontstond er een kop-
groep van 30 man. Uit deze kop-
groep ontsnapte vlak voor de finish
nog eens vier man. Thijs van Ame
rongen werd tweede van de achter-
volgende groep. Winnaar werd de
Australiër Smits. Deze junior rijdt
bij een Nederlandse ploeg.
Ook Rudi Peters rijdt de laatste we
ken goed. Hij werd afgelopen week-
end tiende in een amateurskoers in
Elspeet. De wedstrijd ging over 60
kilometer en werd gedomineerd
door een vroege uitval van twee on-
bekende renners. Peters werd vier-
de in de pelotonsprint.
De RTV-er Bart Bezemer werd vorig
week woensdag zevende in Goor.
Door het slechte weer ontstonden
er veel valpartijen. Winnaar werd
Herman Reesink uit Stockum.

Laatste concert
"Vordens Dameskoor"
Het Vordens Dameskoor telt mo-
menteel nog 18 leden, waarvan een
aantal in ver gevorderde leeftijd.
Aangezien er geen aanwas van
nieuwe leden is te verwachten en
gezien dus de leeftijd van de huidi-
ge koorleden zal een verdere daling
van het ledental slechts een kwes-
tie van tijd zijn. Daardoor zal het
koor niet meer het gewenste ni-
veau kunnen halen en wordt het
opgeheven", zo is de mening van
het bestuur. Alvorens het "Vordens
Dameskoor" definitief ophoudt te
bestaat, wordt zaterdag 21 juni het
laatste concert gegeven. Dit optre
den zal plaatsvinden in de R.K. kerk
in Vierakker, waar het koor deel zal
nemen aan de mis die om 17.00
uur wordt gehouden. Het "Vordens
Dameskoor" hoopt dat de dona-
teurs en andere belangstellenden
de mis zullen bijwonen.
Het koor is haar donateurs zeer er-
kentelijk voor de wijze waarop zij
het "Vordens Dameskoor" in de
loop der jaren (55) hebben onder-
steund. De leden van het koor zul-
len overigens de onderlinge contac-
ten niet verbreken. Er is inmiddels
al een afspraak gemaakt om bin-
nenkort even "bij te praten"!

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

O. Heusinkveld, het lebbink 57, tel. 55 27 58
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Stefan Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijkl t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor
Koppel

Mei. Pennings, Van Lennepweg 2, tel. 55 12 21
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertoe Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfottweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Me/. P. Tennissen, het Kerspel 16, tel. 55 29 60
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Horstman, Wilhelminalaan 3, tel. 55 10 12
Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

J. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 55 34 24
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Wiemelink

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp

Mei. Huntink, Hoetinkhof 31, telefoon 55 33 27
De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

JUNI
16-19 Avond vierdaagse Sparta.

16 Nederlandse bond van Platte
landsvrouwen. Fietstocht ver-
trekt bij de Kerk.

17 St. Vriendenkring Klein Axen.
Lezing gidsen.

18 Anbo klootschieten bij de Kleine
Steege.

19 Klootschieten bij Vordense Pan.
20-21 Oranjefeest Wildenborch.
23-27 Zwemvierdaagse.
24 Anbo fietstocht (hele dag).

Vertrek vanaf Kerkplein.
25 Anbo klootschieten bij de Kleine

Steege.
25 Handwerkmiddag bij de Wehme.
26 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
27-28 Zomerspektakel Kranenburg.
29 HSV de Snoekbaars vierhoek-

wedstrijd.



Samen werken aan de zorg voor anderen!
Sensire Het Waalse Water biedt zorg van verpleeghuis tot thuis en is tevens actief in maatschappelijk werk, voedings- en dieetadvisering en een breed scala aan-
vullende diensten. Sensire Het Waalse Water is actief in de Achterhoek. De werkgebieden van Sensire Het Waalse Water zijn: gemeenten Bergh, Dinxperlo,
Doetinchem, Gendringen, Hengelo, Hummelo-Keppel, Wehl, Wisch en Zelhem. Sensire
Voor uitbreiding van onze teams bij Sensire Het Waalse Water zijn wij op zoek naar:

Verzorgenden C/D m/v

De baan
Voor de dag-, avond- en weekendzorg zijn wij op zoek naar verzorgenden
C/D. Er zijn verschillende mogelijkheden qua contractgrootte, variërend van
nul-urencontracten tot een vast aantal uren per week.

Voor Hengelo zoeken we een collega die het bestaande team gaat aanvullen
voor min. 12 en max. 20 uur per week. (vac.nr. A 03082)
Voor Zelhem zoeken we een collega op oproepbasis (vac.nr. A 03083)
Voor Bergh zoeken we een collega voor de dagdienst voor min. 20 en
max. 30 uur per week (vac.nr. A 03084)
Voor Hummelo & Keppel zoeken we een collega voor min. 4 en max. 8 uur
voor de weekenddienst (vac.nr. A 03085)
Voor Doetinchem Oost en West zoeken we collega's voor dag-, avond- en
weekenddiensten (vac.nr. C 03086)

Samen met je collega's in het team verleen je zorg in diverse cliëntsituaties.
Je kunt klantgericht werken en je vindt het belangrijk dat cliënten (mede)-
bepalen welke zorg ze krijgen. Verder beschik je over goede contactuele
eigenschappen, ben je flexibel inzetbaar, creatief, enthousiast, initiatiefrijk en
bereid om beurtelings in weekenden en op feestdagen te werken.

Voor de functie van Verzorgende C/D vragen wij het MDGO diploma
Verzorging (3 jaar) of een vergelijkbaar diploma.

Verpleegkundigen m/v
Parttime

De baan
Voor de dag-, avond- en weekendzorg zijn we op zoek naar verpleegkundigen
in de wijk of wijkverpleegkundigen. Je komt te werken in een enthousiast en
gemotiveerd team. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de
planning van cliënten voor de dag, avonden en weekenden. Daarnaast verleen
je zorg in diverse cliëntsituaties. Je bent flexibel inzetbaar en cliëntgericht
ingesteld.

Voor Bergh zoeken we een collega voor de avonden en de middagen (1 x
per 2 weken een weekend en 6 avonden per 4 weken) (vac.nr. A 03088)
Voor Doetinchem zoeken we een collega voor de avonden/weekenden en
feestdagen voor min. 8 tot 16 uur per week (vac.nr. C 03089)

Voor de functie van Verpleegkundige in de Wijk vragen we het diploma
Ziekenverpleging A of MBO-Verpleegkunde. Voor de functie van
Wijkverpleegkundige vragen we het diploma Ziekenverpleging A aangevuld
met het diploma MGZ of HBO-V.

Gespecialiseerd
Verzorgenden m/v

De baan
Voor de dagdiensten in het gehele werkgebied van Het Waalse Water zijn
wij op zoek naar gespecialiseerd verzorgenden met aantoonbare ervaring in
het werken in complexe problematische situaties. Er zijn verschillende
mogelijkheden qua contractgrootte en zullen in overleg met jou worden
vastgesteld. Je verleent zorg in diverse cliëntsituaties en hebt affiniteit met
deze werksoort bv. opvoedingsproblemen, psychiatrische problematiek
(depressie, fobie, psychose, persoonlijkheidsstoornissen), maar ook rouw-
verwerking, chronische psychiatrische patiënten en onmachtkunde met
betrekking tot het huishouden. Je hebt een open houding en een positief
kritische instelling en een groot incasseringsvermogen. Daarnaast ben je
assertief, heb je een groot relativerend vermogen en goede communicatieve
vaardigheden. Je bent in het bezit van een auto, flexibel, enthousiast, creatief
en initiatiefrijk.

• We zoeken collega's voor min. 20 en max. 28 uur per week (vac.nr. A 03087)

Voor de functie van Gespecialiseerde Verzorgende vragen wij een relevant
MBO-diploma aangevuld met vakdiploma opleiding tot Gespecialiseerd
Verzorgende.

Tenslotte zijn wij ook nog op zoek naar:

Alpha-helpenden
vanaf 21 jaar m/v

De baan
Voor de werkgebieden:

Hummelo & Keppel
Drempt
Zelhem

Je ondersteunt ouderen en chronisch zieken bij het huishoudelijk werk. Je komt
in dienst van de cliënt en ook de werktijden worden met de cliënt afgesproken.
Het aantal uren varieert van 3 tot max. 11 uur per week.

Als je goed met mensen kunt omgaan en zelfstandig huishoudelijk werk kunt
verrichten, bel dan de Alpha-coördinatoren, telefoonnummer 0314 - 357250.
Het uurloon bedraagt € 10,13 netto per uur vanaf 23 jaar.

Sensire is een zorgorganisatie die mensen

helpt bij de zorg voor hun eigen welzijn en

dat van hun huisgenoten. Sensire wil haar

diensten (wonen, zorg en welzijn) zo dicht

mogelijk bij haar klanten aanbieden.

De verschillende vormen van dienst-

verlening sluiten goed op elkaar aan.

Daardoor zijn onze klanten verzekerd van

de gewenste zorg, onafhankelijk van de

plaats waar zij wonen.

Sensire maakt graag
kennis met je!

• • C d w II C

Sensire Het Waalse Water

afdeling Personeel

Oraanisatie & Ooleidinaen

Ons aanbod
(voor de functies: Verzorgenden C/D, Gespecialiseerd Verzorgenden en Verpleegkundigen)

We bieden je een modern en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden waar-
onder salariëring conform de CAO-thuiszorg.

Verzorgenden C: min. € 1414.93 en max. € 1934.49 bruto
Verzorgenden D: min. € 1481.12 en max. € 2039.12 bruto
Gespecialiseerd Verzorgende: min. € 1523.12 en max. € 2141.61 bruto
Verpleegkundige in de wijk: min € 11676.13 en max. € 2357.97 bruto
Wijkverpleegkundige min. € 1886.10 en max. € 2357.97 bruto

Voor alle functies gelden deze bedragen per maand op basis van een
36-urige werkweek.

Verdere inlichtingen over de functies kun je inwinnen bij Rieki Nijenhuis, Dick
Stork en Wilma van Zoomeren, telefoonnummer 0314 - 326541. Je schriftelijke
sollicitatie kun je, binnen 14 dagen, richten aan het hiernaast vermelde adres
onder vermelding van het vacaturenummer (ook op de envelop links boven).

Een ieder die geïnteresseerd is in een baan in de zorg, nodigen wij van harte
uit te reageren.
Ook voor vakantiehulpen in Doetinchem en Bergh en omstreken hebben we in
de periode half juli t/m half augustus nog mogelijkheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Groot Hagen o

7009 AM Doetinchem

Je kunt ook mailen:

poo@sensire.nl



Metamorfose "Plaza Vorden" (Advertorial)

"Plaza Vorden" is de naam die op
de voorgevel van het etablisse-
ment van eigenaar Aijan Menzing
aan de Dorpsstraat prijkt. Een for-
mulewijziging die begin dit jaar is
doorgevoerd, daarvoor heette het
"Kwalitaria". Gelijktijdig met de
naamsverandering werd richting
toekomst een schema voor een
drastische verbouwing opgesteld.
Een verbouwing die vanwege ge-
zondheidsproblemen van de vader
van Arjan Menzing, vertraging
heeft opgelopen. Inmiddels is de
verbouw gereed en heeft "Plaza

Vorden " een ware metamorfose
ondergaan. Het eetgedeelte, dat
plaats biedt aan 60 personen, is op-
getrokken in Amerikaanse stijl
d.w.z. met treinstelbankjes, een
grote zitbank van ruim tien meter
met bijbehorende leuke tafeltjes.
De kleustelling (natuurtinten
)doet warm aan. Menzing heeft ge-
kozen voor Italiaanse kleuren.
Ook de keukeninrichting, de bak-
wand, snackvitrine, het dak, de
vloer, sanitair, kortom alles is in
een nieuw jasje gestoken. De
"open dag" die onlangs werd ge-

houden, was zeer succesvol. Een
dag voor kinderen, compleet met
clown, een luchtkussen en niet te
vergeten een drankje en frietjes.
Arjan Menzing is de Vordense on-
dernemers die aan deze verbou-
wing hebben meegewerkt zeer er-
kentelijk voor hun inzet en vak-
manschap. Richting nabije toe
komst staan er nog enkele aanpas-
singen op stapel. Zo zal het buiten-
terras aan de zonzijde met 30 zit-
plaatsen worden uitgebreid, zodat
er dan 70 personen een plaatsje
kunnen vinden.

BEURSPRAAT

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op donderdag 19 juni a.s..
De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze
contact 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 dan wel namens een
vereniging of instantie. Het is wen-
selijk, dat men zich van tevoren te
lefonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid en
in ieder geval diegene van de CDA-
fractie aanwezig is, die het be-
treffende onderwerp in zijn porte
feuille heeft.
Het spreekuur is op donderdag-
avond 19 juni a.s. op het Gemeen-
tehuis. Om u vooraf telefonisch te
melden dient u contact op te ne
men met Ab Boers (fractievoorzit-
ter CDA).

Achterhoek FM
" gaat uitbreiden

Na bijna 11 jaar in de zelfde studio
te hebben gezeten, wordt de stu-
dio uitgebreid. Er wordt ongeveer
44 vierkante meter bij aange-
bouwd. Er komt een nieuwe hoofd-
ingang, een nieuwe ontvangst
ruimte. Tevens komt er een twee
de regel- en interviewruimte bij,
zodat men ook opnames kan ma-
ken tijdens liveuitzendingen. Dit
moet nu nog vaak gebeuren als er
geen uitzendingen zijn. Ook zal er

r een ruimte worden gemaakt waar
alle muziek zoals cd's, Ip's en sing-
les kunnen worden opgeslagen. Er
zal ook een ruimte worden inge-
richt waar men locatieapparatuur
kan opslaan.

Feyoena Rabelink
2e op NK Jazzdans
De Vordense Feyoena Rabelink, die
tot oktober 2002 turnde in de selec-
tie bij Brinio Lochem, niveau 3,
maar met turnen is gestopt en dit
heeft verruild voor jazzdans, nam
op 14 juni 2003 deel aan het Neder-
lands Kampioenschap Jazzdans te
Nieuwegein. Zij is sedert vorig jaar
oktober lid van de A-selectie Jazz-
dans tot 16 jaar bij Brinio uit Lo-
chem. De A-selectie is het hoogste
niveau wat er bestaat voor Jazzdans
in Nederland.
Aan dit Nederlands Kampioen-
schap deden, na alle voorrondes,
nog 56 verenigingen mee in de A,
B, en C-categorie, totaal goed voor
740 danseressen. Voor de A-selectie
tot 16 jaar kwamen nog 6 vereni-
gingen uit. De 12 meiden van Bri-
nio, waaronder onze dorpsgenote,
zetten een goede en strakke dans
neer met een zeer goede choreogra-
fie. Het meer dan 1000-koppige pu-
bliek genoot in een warme sport-
hal van een prachtige j azzdansfina-
le van een erg hoog niveau.
De eerste plaats behaalde Sittard,
met 17.75 punten. Brinio behaalde
met 17.63 punten een goede twee
de plaats.

Biej ons in
d'n Achterhook
Zie zo, de eerste vekantiegolve hè'w ehad 't Was t'r goed druk umme
de Pinksteren. De campings, zowel de groten as de kleinen zatten meer
dan vol. Dat he'j met die korte vekanties, 't buutenland is te wiet veur
die paar dage maor de luu wilt dan toch wel eur tentjen of caravan uut-
prebeern. Zien of alles d'r nog wel an of opzit.

Now bunt t'r altied nog wel luu die ok veur die ene wekke nog wel nao
't buutenland wilt. Nee niet nao de Ardennen of't Sauerland, da's nau-
welijks nog buutenland te nuumen. Nee , helemaols nao Italië of een
ende Frankriek in. Zo ok Frits en Joke Mengers. Die woln nao Frankriek,
Bretagne of Normandie lek eur wel wat. En daor was nog te kommen,
ok in enen dag a'j 's maans maor een betien op tied vetrokken.

Via internet hadden ze daor veur een wekke een huusken ehuurd in
Bretagne. Was ok nog neet zo duur ewes, zo in 't veurseizoen. De reize
d'r nao too was eur met-evallen en de ligging van 't huusken was fan-
tastisch.. De kinder waarn onderweg ok neet lastig ewes en konnen
zich daor in 'n groten tuin bes vemaakn.. In 't kort: een vekantie zo een
ieder zich wensen zol.

Allene donderdags ging d'r wat mis. Ze hadn daor op een tochjen een
plaetsken bezoch en wat rond eloopn op een markt die daor ehollen
wier. Daor was altied wat anders te koop as hier hier in Vodd'n op de
markt. Wat ze daor ok hadn waarn gegrilde kippen.. En angezien ze al-
tied zelf kokten nommen ze d'r daor maor ene van met.. Dan hadn ze
't vleis veur veaovend in ieder geval al wel. Zo ging 't weer op "t vekan-
tiehuusken an. ,,'k Gleuve da'k Josjen ok roeke". Josjen was 'n kleinsten
van anderhalf jaor den nog neet altied zei dat e wat doen mos.

An de kante van de weg wodn e veschoond, de pamper in een plastic
zak in de koffer, een container kwammen ze dadelijk nog wel tegen.
Dat was een paar kilometer wieter al 't geval en Frits doppen de plastic
zak d'r in. Weer in huus wodn de earpels escheld en de gruunte klaor
emaakt. "Haal de kippe effen uut 'n auto Frits". Dat dei e gedwee. Joke
kreeg de kippe uut de plastic tasse "Ajakkes, wat he'j dan now
emaakt?". Inplaatse van de kippe zat de pamper d'r in. Frits had schien-
baor de vekeerde zak in de container edopt. Dit keer wodn 't een vege
tarische maoltied. Maor, jao, dat had ok hier konnen gebeurn, biej ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman.

6e en 7e Dutch Open wegrace

Sven Ahnendorp

Tijdens het pinksterweekeinde
werd in Oss op circuit de Elzen-
burg een Dutch Open verreden.

In de 250 cc klasse viel Hans Smees
uit. De supersport werd gewonnen
door René Winkel. Torleif Hartel-
man vermaakte het publiek met
een prachtige wheelie in de laat-
ste ronde waardoor Michiel van
Kleef hem met slechts 0.01 secon-
de verschil voorbij ging en daar-
door 2e werd. Torleif moest genoe
gen nemen met een derde plaats.
Sven Ahnendorp werd hier 14e.
Afgelopen weekend werd in Kaalte

een Dutch Open gehouden op de
Luttenbergring in Kaalte.
Hans Smeets behaalde hier in de
250 cc klasse een 10e plaats met
een verschil van ruim l minuut op
winnaar Jarno Jansen. Smees heeft
overigens een wildcard gekregen
voor de TT van Assen op zaterdag
28 juni en hij zal er alles aan doen
om zich te kwalificeren.
De supersport wedstrijd werd in
Kaalte gewonnen door Barry Vene
man met 3 seconden voorsprong op
tweede man Torleif Hartelman. Mi-
le Pajic werd 8e, Sven Ahnendorp
12e en Robert Wagenvoort 18e.

STERKE EURO
MAAR ZWAKKE ECONOMIE
De euro won 40% ten opzichte van
de dollar sinds het begin van 2002.
We gaan in dit artikel in op de
oorzaken van de zwakke dollar en
de gevolgen hiervan voor econo-
mieën en beurzen.

NEERGANG EN OPKOMST
VAN DE EURO
De sterke euro is allesbehalve een
weerspiegeling van de kracht van
de economie van Euroland. Sterker
nog, de economie van Euroland
komt alleen maar verder in moei-
lijkheden door de waardestijging
van de euro. Na de introductie van
de euro op l januari 1999 op een
niveau van USD 1,168 werd de
munt in eerste instantie minder
waard ten opzichte van de Ame-
rikaanse dollar. Dit was niet het
scenario waarop de Europese
Centrale Bank (ECB) had gehoopt.
De euro zou immers net als de
Duitse mark een sterke munt moe
ten worden. Sinds het begin van
2002 keerde het tij voor de euro
echter en begon de waardestijging
van de munt vanaf circa USD 0,85.
Inmiddels heeft de euro al boven
USD 1,19 gestaan, een stijging van
circa 40% sinds begin 2002.

STERKE EURO
GEEN REDEN TOT VREUGDE
Waarschijnlijk zijn er in mei van
dit jaar geen champagneflessen in
de directiekamer van de ECB ont-
kurkt toen de emissiekoers van de
euro van l januari 1999 van USD
1,168 weer werd bereikt. Er was
namelijk weinig aanleiding voor
een overwinningsgevoel. Een ster-
ke euro is namelijk slecht voor de
export van Euroland, omdat deze
hierdoor duurder wordt. En juist
de export is zo belangrijk voor de
groei van de economie van Euroland.
Andere pijlers van de economische
groei, zoals consumentenbestedin-
gen en overheidsuitgaven, blijven
juist achter door een sterke euro.
De economische groei in Euroland
is aan het stagneren en in Nederland
is er zelfs sprake van een recessie.

OORZAKEN
GEDAALDE DOLLAR
Een belangrijke oorzaak van de
gedaalde dollar is het renteverschil
tussen Euroland en de Verenigde
Staten. In de Verenigde Staten

Oprichtster
avondvierdaagse
reikt de prijzen uit
Mevr. Sikken, die 36 jaar geleden,
samen met haar man de wandel-
vierdaagse in Vorden oprichtte zal
donderdagavond de prijzen uitrei-
ken aan de wandelaars (groepen)
welke zich het best hebben gedra-
gen en het netst hebben gewan-
deld.

De uitreiking zal plaats vinden op
het schoolplein van basisschool

daalde de door de centrale bank
vastgestelde rente van 6,5% in
december 2001 naar 1,25% op het
moment van schrijven. De Euro-
pese rente die door de ECB wordt
bepaald, daalde echter veel min-
der, van 4,5% in oktober 2001 naar
2,50% op het moment van schrijven.
Kortom, een deposito in euro's
levert op dit moment meer rente op
dan één in Amerikaanse dollars.
Dit leidt tot meer vraag naar euro's.
Een tweede reden voor de lagere
dollar is dat de Amerikaanse
beleidsbepalers de 'sterke-dollar-
politiek' hebben losgelaten. Deze
beleidslijn hield in dat Amerikaan-
se politici zich uitspraken voor een
sterke dollar. Dit was goed voor
het vertrouwen in de Amerikaanse
munt. Inmiddels heeft president
Bush zich wel weer uitgesproken
voor een sterke-dollarpolitiek. Een
laatste oorzaak van de val van de
dollar die vaak wordt genoemd
door economen, is het grote tekort
op de handelsbalans van de VS.
Amerika voert meer in dan uit en
dat leidt uiteindelijk tot meer aan-
bod van dollars en tot druk op de
koers van de munt.

LAGE DOLLAR
JUIST GUNSTIG VOOR
AMERIKAANSE ECONOMIE
De Amerikaanse beleidsmakers,
zoals die bij de Fed en het minis-
terie van Financiën, zullen geen
probleem hebben met de daling
van de dollar. Een lagere dollar
zorgt namelijk voor lagere import
naar de Verenigde Staten en ver-
hoogt bovendien de export door
Amerikaanse bedrijven. Dit is gun-
stig voor de economische groei.
Ook de kans op deflatie (dalende
prijzen) neemt af, omdat impor-
ten duurder worden. Kortom, een
lagere dollarkoers heeft twee gun-
stige effecten voor de Verenigde
Staten: de economische groei
neemt toe en de kans op deflatie
neemt af.

CONCLUSIE VOOR BELEGGERS
We verwachten niet dat de val van
de dollar ten opzichte van de euro
doorzet. Een forse renteverlaging
van de ECB kan de snelle val van
de dollar waarschijnlijk doen stop-
pen. Bovendien is de Amerikaanse
economie sterker dan die van
Euroland en dat moet uiteindelijk
in de koers van de dollar tot uiting
komen. Een dollarcrisis is onwaar-
schijnlijk, maar voor beleggers die
daar angst voor hebben of daar
juist op willen speculeren is het
mogelijk om opties of futures op
de euro/dollar-koers aan te schaffen.

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

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

het Hoge waar de wandelaars zich
rond 20.00 uur verzamelen voor
de feestelijke intocht.
Onder begeleiding van Concordia
en Sursum Corda zal de route voor
de intocht als volgt zijn:
Vertrek vanaf het Hoge: r.a. Dr. C.
Lulofsweg, l.a. Hertog Karel van
Gelreweg, r.a. v. Heeckerenstraat,
rechtdoor Voornekamp, r.a. Ad-
dinkhof, voorrangsweg overste
ken, rechtdoor de Steege, r.a. het
Jebbink, l.a. Decanijeweg, l.a.
Zutphenseweg bij Hotel Bakker
links en de finish bij de Dorps-
school.



Bistro
De Rotonde
Heeft voor de zomer-
maanden nog plaats voor

2 spontane gastvrije meiden
of jongens in de bediening.

Heb je interesse,
informeer vrijblijvend:

telefonisch (0575) 55 15 19 of kom even
binnen (na 12.00 uur) op Kerkstraat 3,
vraag naar Wendie Vrieler

DE AVONDKAPPER
Nu ook 's avonds naar de kapper

en natuurlijk ook overdag
op de maandag-, dinsdag- en

woensdagavond volgens afspraak

Het Stroo l l
Tel. (0575) 55 26 86

NAGEL- EN HAARSTUDIO

Jolinda
(airconditioned) ^

HELP HET
GELUK'N

QIRO DCVKNTKR

404040

VOOR KINDEREN
IET MINDER KANSEN

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

www.compusystem.nl ̂
Internet/Office PC v.a. € 499,-
AMD XP 2000+, 256 MB, 64 MB VGAV 58kö modenri, 20 GB HDD 7200 l:, € 499,-
AMD XP 2000+, 256 M8, 64 MB VGA, 56k6 moèemr4ö GB H§D 7200 j € 539,-
AMD XP 2400+, 256 MB, 64 MB VGA, 56k6 modem, 60 GB HDD 72ÜO € 579,-

TopPC v.a. € 569,-
AMD XP 2000+, 256 MB, DDR, GF4 64 MB DDR TV-Out, 40 GB 7200 HDD € 569,-
AMD XP 2400+, 512 MB PPR, GF4 64 M8 DDR TV-Oüt, 60 GB 7200 HDD € 629,-
AMD XP 2600+, 512;M8 DOR, GF4 64 MB DDR TV-Out, 80 GB 7200 HDD € 659,-

Luxe miditower ATX, Sound,
4x USB 2.0, 1,44 MB diskdri

^.geluidsarme koeler,
jitech scroll wheelm u is.

Actie: Supersnelle XP 2600+
met o.a. 512 MB DDR, GF4 64 MB DDR, 4x USB 2.0, 80 GB HDD

7200 rpm en 52x24x52 CD-ReWriter. Slechts €659,-

M eer prijzen:
• Windows XP Home € 99,- • 16/48 DVD-spelQr € 29,- • 52x24x52 CDRW € 35,-

• HP LaserJet 1000W € 249,- • 15 Inch TFT € 239;- • Flatbed Scanner € 55,-
• 17 inch monitor €119 , -» Stand Alone DVD-speler € 79,-

• Andere onderdelen op aanvraag.

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

3e plaats tijdens Nederlands kampioenschap en winnaar in het Noordhollandse in 't Veldt!

Super Pinksterweekend voor Arjan Mombarg
Onze plaatsgenoot Arjan Mombarg
beleefde tijdens de Pinksteren wel
het meest succesvolle weekend (tot
nu toe) in zijn carrière als skele-
raar. Op Pinksterzaterdag de derde
plaats tijdens het Nederlands kam-
pioenschap in Naaldwijk en op
Tweede Pnksterdag op het hoogste
platform nadat hij als winnaar
werd afgevlagd in de Univé World
on Wheels competitie. Een wed-
strijd die werd verreden in het
Noordhollandse dorp in 't Veldt na-
bij Alkmaar. Een week eerder werd
Arjan in Bantega ( Friesland) win-
naar van de Elfmeerenskeelerwed-
strijd, een marathon over een af-
stand van 75 kilometer.

"In tien dagen drie keer op het po-
dium, dat is mij nog nooit overko-
men. Ik had tijdens die drie wed-
strijden goeie benen, niet dat ik
zeggen kan "super-benen". Ik heb
het gevoel dat ik nog steeds
progressie maak en dat ik nog al-
tijd beter kan", aldus een opgeto-
gen Arjan Mombarg. De wedstrijd
om het kampioenschap van Neder-
land, werd verreden zoals de Nefit-
ploeg dat voor zich zelf in scène
had gezet.

Arjan over de tactiek: " Zorgen dat
wij Arjan Smit ( al vier keer natio-
naal kampioen) in stelling zouden
brengen. Voor mijzelf de taak om
eventuele vluchters terug te pak-
ken en bovenal tempo rijden, veel
kopwerk doen, maar niet ten koste
van alles. Aan Erik Hulzebosch de
taak om het peloton te contreien.
Op gegeven moment ontstond er
een kopgroep van negen man. On-
der hen Arjan Mombarg en Arjan
Smit. Vijf ronden later was de
groep weer compleet. Toen weder-
om een ontsnapping, drie coureurs
onder wie Arjan Mombarg. Arjan
Smit bleef aanvankelijk in het pelo-
ton, maar sprong toch weg, samen

met Roei van Hest. Dus een kop-
groep van vijf, voluit richting fi-
nish. Arjan Mombarg trok de sprint
aan, ploeggenoot Arjan Smit profi-
teerde en werd voor de vijfde ach-
tereenvolgende keer kampioen van
Nederland. "Met dank aan Mom-
barg en Hulzebosch", aldus de ge
lukkige winnaar. Het zilver was
voor Roei van Hest en het brons
voor Arjan Mombarg. "Voor de eer-
ste keer tijdens het nationaal kam-
pioenschap op het podium en dat
voelt goed", aldus de Vordense cou-
reur.

BARBECUE
Eerste Pinksterdag, barbecue bij
Erik Hulzebosch thuis. Onder het
genot van een hapje en een drank-
je moest het goud en brons gevierd
worden. Tweede Pinksterdag de ac-
cu weer opladen voor de wedstrijd
in 't Veldt (45 minuten en vijf ron-
den), de vierde etappe in de "Univé
World on Wheels competitie. Arjan
Mombarg: "Een zwaar parcours
met een flink stuk klinkerweg.

Na een kwartier sprintte ik weg uit
het peloton, samen met Klaas Sla-
ger uit Staphorst, Erik-Jan Spijker-
man uit Nibbinxwoud en de Belg
LUC Bartholomeeussen. Met de fi-
nish in zicht wilde nieman meer
kop doen. Men bleef elkaar maar
aankijken. Het peloton kwam dich-
ter en dichter bij, ik ben toen "vol
gas" gedemarreerd en ging met
een voorsprong van circa twintig
meter als eerste over de finish", al-
dus een glunderende Arjan Mom-
barg. De tweede plek in 't Veldt was
voor Klaas Slager uit Staphorst. Na-
tionaal kampioen Arjan Smit uit
Nijeveen eiste de derde plaats voor
zich op.

Afgelopen zaterdag ( 14 juni) tij-
dens de klassieker "Skeelerronde
Zaanstad", een wedstrijd die mee

telt voor de Univé Topcompetitie
weer een heel andere insteek voor
de Nefit-ploeg van Arjan Mombarg.
Toen in deze koers ( 66 kilometer)
de Fransman Cedric Michaud ( on-
langs nog winnaar in Vorden) weg-
sprong hadden Arjan Mombarg en
Arjan Smit één taak te verrichten
nl. "controleren", Michaud maakt
immers ook deel uit van de Nefit-
ploeg. "En voor ons blijft het be-
langrijkste de dagoverwinning", al-
dus Arjan Mombarg. Voor hem was
het beter geweest dat Michaud niet
was weggesprongen, want Arjan
had de eerste van de vijf wedstrij-
den op zijn naam geschreven en
kon nu gezien het ploegbelang niet
voor eigen kansen rijden!

"In eerste instantie dacht ik die Mi-
chaud is goed gek, dat houdt hij
nooit vol zo lang op kop". Echter
Michaud hield vol, 50 kilometer al-
leen vooraan. Voor Arjan Mombarg
en Arjan Smit een "slopende" wed-
strijd, want telkens moesten zij bij
de reeks van demarrages de gaten
dicht rijden. "Dat krijg je in deze fa-
se, tot nu toe heeft Nefit alle wed-
strijden gewonnen en dan rijdt ie
dereen natuurlijk tegen je", aldus
Arjan. De Fransman slaagde erin
zijn voorsprong te consolideren en
als winnaar over de streep te gaan.

Arjan Mombarg deed in de finale
van de wedstrijd datgene wat van
hem verwacht werd, de sprint aan-
trekken voor ploeggenoot Arjan
Smit.
En dat lukte, Arjan Smit werd twee
de. Voor Arjan Mombarg uiteinde
lijk de 12e plaats. "Gezien het vele
werk dat ik voor de ploeg heb moe
ten doen, toch tevreden", aldus de
Vordense coureur die nu in het
klassement bij de klassiekers de
vierde plaats inneemt. Ook in deze
Topcompetitie is Arjan Smit de
nummer één in het klassement.

Zwemvierdaagse zwembad "In de Dennen"
In de week van 23 juni tot en met
27 juni vindt in het zwembad "In
de Dennen" de zwemvierdaagse
plaats, waarbij de deelnemers kun-
nen kiezen uit twee afstanden te
weten 250 meter per dag ( 10 ba-
nen) of 500 mater ( 20 banen). De
kleinste afstand is meer bedoeld
voor de "kleine jeugd" en de senio-
ren. De maandagavond 23 juni is
een zgn. "voorzwemavond". Om

namelijk voor een medaille in aan-
merking te komen dient men mini-
maal vier avonden te zwemmen.
Wil men s'avonds zwemmen, dan
kan dat tussen 18.30 en 20.00 uur.
Vanaf dinsdag 24 juni bestaat te
vens de mogelijkheid om s'mor-
gens tussen 7.00 en 10.00 uur de
baantjes te trekken. Tijdens deze
zwemvierdaagse wordt het bad ge
zellig 'aangekleed" en zal het ge

beuren tevens muzikaal worden
omlijst. De medailles worden vrij-
dagavond 27 juni direct na afloop
van de zwemvierdaagse uitgereikt.

Zaterdagmorgen 28 juni wordt er
in het zwembad "In de Dennen" af-
gezwommen voor de diploma's A,
B en C. Men kan zich voor het diplo-
mazwemmen vanaf heden bij de
kassa van het zwembad opgeven.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Brute overval! Illegale sloop door
Sociale Woningbouwcorporatie
de Stiepel
Het was vrijdag 6 juni voor Pinkste-
ren. De dag begon voor ons mooi
en zonnig. De bewoners van de
Wehme maakten hun dagelijkse
rondje langs de Pastorieweg. Alles
leek rustig en vredig. Het was rond
13 uur en de meesten van ons de
den hun middagdutje.
Toen brak voor ons de hel los, de
oorlog begon. De daken van de hui-
zen aan de Pastorieweg werden be-
stormd door de bouwvakkers van
het bedrijf Jansen uit Ulft en ande-
re ingehuurde bouwvakkers, in op-
dracht van de Sociale Woning-
bouwcorporatie de Stiepel.
Dakpannen werden met bruut ge
weid kapotgegooid, vogelnesten
werden weggeworpen. Met sjofels
werden de ruiten vermorzeld, met
grof geweld werden de ramen en
deuren er uit gerukt.
In de huizen werd letterlijk alles
stuk geslagen. W.C.potten, aan-
rechten, gordijnen en roeden wer-
den afgerukt, lampen stuk gegooid
.stopcontacten werden uit de
muur gerukt. Spiegels werden ka-
pot geslagen, douchestangen ver-
meld. Puur vandalisme.
De heer H. Arragon was aanwezig
op de plek des onheil, zo nu en dan
werd de heer Westerbroek ook ge
signaleerd. Een van de bewoners
vroeg naar een een sloopvergun-
ning, de heer Arragon beweerde
dat hij een onherroepelijke sloop-
vergunning op zak had, maar was
niet in staat de vergunning te to-
nen. De politie die inmiddels ook
aanwezig was heeft in feite de be
voegdheid een sloop die clandes-
tien uitgevoerd wordt te doen stop-
pen. Maar de politie heeft de heer
Arragon niet gesommeerd om die
sloopvergunning op tafel te leggen.
Een vergunning tot sloop is een of-
ficiële aan gelegenheid waarbij aan
alle regels voldaan moet worden.
Er werd door ons kontakt gezocht
met de gemeente, maar niemand
was te bereiken op die vrijdagmid-
dag voor Pinksteren. Het tijdstip
van de overval was door de Stiepel
zeer zorgvuldig uitgekozen. Nie-
mand van de gemeente liet zich op

die bewuste middag zien. Toen de
onderhandelingen tussen de advo-
caten van beide partijen op gang
kwamen en de sloop practisch vol-
tooid was, werd het slopen plotse
ling " strippen " genoemd.
Strippen is het onklaar maken van
hui/en tegen krakers. Men mag
dan binnen in de huizen de boel
onbewoonbaar maken.
De bewoners van de Delle en de
Pastorieweg zijn zich haast letter-
lijk doodgeschrokken.
Een van onze bewoonsters lag net
haar middagdutje te doen toen het
huis naast haar met grof geweld
werd gesloopt."Ik dacht dat de
bommen vielen, als ik niet zo'n
sterk hart had was ik erin geble-
ven".Om verloedering tegen te
gaan zijn wij als bewoners van de
Pastorieweg genoodzaakt een kort
geding aan te gaan.
We eisen dat de huizen weer in de
oorspronkelijke staat hersteld wor-
den. Op de daken moeten de dak-
pannen weer teruggelegd worden.
Deuren en ramen moeten terugge
plaatst worden en er moet weer
nieuw glas ingezet worden. Vocht
en kou kunnen gevaarlijk zijn voor
onze gezondheid. Vocht kan ook
gevaar van kortsluiting opleveren.
Bij aanhoudend droog en warm
weer zijn de daken brandgevaar-
lijk. Tot onze verbazing wordt in de
pers nog steeds verkondigd dat de
24 verpleegplaatsen op het terrein
komen waar onze huizen staan.
Daardoor is de misleiding van de
Vordense bevolking zeer groot. De
verpleegplaatsen worden gereali-
seerd in de Wehme in het oude ge
bouw. De nieuwbouw die de Stie
pel wil realiseren aan de Pastorie
weg bestaat uit 42 luxe, ruime seni-
orenappartementen .
Het is onmogelijk en het zal ook
nooit gebeuren dat de oude men-
sen die nu in de kamers wonen in
de Wehme (waarvan vele toch al
een verpleegindicatie hebben) str-
aks gaan wonen in de nieuwe grote
appartementen! Dit is het plan van
de Stiepel en de gemeente. Zal de
gemeente nu eindelijk een vuist
maken tegen de Sociale woning-
bouwcorporatie de Stiepel of blij-
ven het twee handen op een buik?

Namens de bewoners van de Pasto-
rieweg M. Rouwenhorst, Pastorie
weg l, Vorden.

Reuma? Welke reuma?
Er zijn zo'n 130 verschillende soorten reuma.
Reumatoïde artritis en artrose zijn de meest bekende.
Als de dokter een vorm van reuma heeft vastgesteld,
bij u zelf of bij iemand van wie u houdt, dan zit u met
allerlei vragen. Daar kunt u mee terecht bij de Reuma-

lijn. Bel gerust. Of kijk op: www.reumalijn.nl

Voor tl uw vragtn
over reuma
maandag t/m vrijdag
10 - K uur (( 0,10 pm)

iReumaff/n
*̂* 0900 * iO 30 300



organiseert

22 JUNI 2003
van 10.00-18.00 uur

ZOMERMARKT
VOOR GROOT EN KLEIN:

- draaimolen
- springkussen

•treintjes

- muziek
-dans

- marktkramen

ZOMERMARKT

Ervaar het nieuwe op
DVD gebaseerde Lifestyle" 18
digitaal systeem van Bose9

Verkoopprijs: € 2.995,- excl. vewijderingsbijdrage
Luidsprekers en basmodute ook leverbaar in wit

Bose Lifestyle* 18 digitaal systeem ADAPTiQ1* audiocalibratie systeem

De complete home entertainment oplos- De ruimte-indeling, de akoestiek van de
sing die een levensechte geluidsweergave kamer, de luidspreker-opstelling en de
combineert met een eenvoudige bediening luisterposities zijn factoren die de geluids-
en een elegant design. kwaliteit van elk systeem beïnvloeden.
De Lifestyle* 18 is de jongste telg van Bose introduceert nu de oplossing voor dit
onze Lifestyle* familie. probleem: het ADAPTiQ audiocalibratie
Dit systeem wordt geleverd met vijf enkele systeem,
kubusluidsprekers. Het nieuwe media-
centrum met ingebouwde DVD-video en
AM/FM stereo met 50 voorkeuzestations
en RDS speelt ook CD, CD-R, CD-RW en
MP3 CD af.

MffllBl
Product gereed voor demonstratie

Direct uit voorraad leverbaar

Kwaliteitsadvies

Installatie service

After sa/es service

eicpert
Op zaterdag 21 juni

is er een Bose-medewerker
aanwezig voor al uw vragen.

ELIESEN ELECTRO
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 543202

Mttrimmf tfxnuph r

Deze week supervoordeel

Rundersucadelappen 1 KNO c4."

Diverse soorten
haasfiletlapjes 4 stuks €3."

Ham lap of fricandeau 1 kiio c 4."

4 Hawaiï cordon bleu's c 2."

Weekoakket vleeswaren

100 gr SCHOUDERHAM

100 gr GEBRADEN GEHAKT

100 gr GEGRILD SPEK

NU VOOR

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

Bos zonnebloemen

2 calanchoë

20 rozen

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.



drukker i j Weevers

n n

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

HOOFDVESTIGING VORDEN:
Stanswerk voor verpakkingen

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

itansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer We e ver s

TELEFOON (0575) 55 10 10

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT;

UCHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

VP
GI

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23



E
JKENS

ÏANITAIR

TEGELS

JATUURSTEEN

LLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

f RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

HDKEN IN TOLDIEK 2003
vr.27 jun i . 20.00 uur: l 'ORMAAL.
:a.28 jur.i. 20.00 uur: Crootschcrmbccldcn Normaal en
livcoptrcdcn dialcctbar.d "COED COAN".
zo.29 umi. 11.30 uur: KOITIECONCCIÏÏ N O R M A A L , c.v.a.

Sinds 1876 komt NORMAAL in Tbldijk.
Dei jaarlijkse oonoert werd wereldberoemd in Nederland.
In 1887 stort Bennie Jblink in, maar pakt de draad toch weer op
via de supertentoptredens, onder het dictaat van een commerciële
organisatie. Eet werd allengs een peperdure productie wat gepaard
ging met te hoge entree— en consumptieprijzen.
In 2003 geet Flophouse trugge noar vrogger. De beroemde sfeer
komt terug, prijzen gaan aanzienlijk omlaag, TOLDIEK TEIUJC AAN
BEI PUBLIEK. En zo hoort het ook.

KRUK AS VMGGBR

Kapok hoofdkus s en

'n Java kapok hoofd- \-~
^^v

kussen heeft zeer L\ * * -. ï~t\x^ r-
prettige eigenschappen. ~~
Het is zacht maar ook stevig,
ventileert uitstekend en is uiterst
behaaglijk. Het is licht van
gewicht en behoudt lange tijd zijn
natuurlijke vorm en veerkracht.

Kapok: zi j dezacht • veder licht
Adres Groenloseweg 9

7261 AM Ruurlo
Telefoon (0573) 45 12 39
Internet www.wonerij.nl

n e t e v e n

Salty Dog, Bird Dog en Barbara Faber

kortingen tot 6O%
Ten Kate ondergoed

* halen betalen

fqpuchon
l s-\ • • s** ^m rv^ ^^ ^m x̂Jeugdmode

EAGER BEAVER • BARBARA FABER • MEXX • SALTY DOG • GYMP
RAGAZZI • RAGS • BIRD DOG • SENZA-PIËTA

Raadhuisstraat 23 • Hengelo (Gld.) • Tel. 90575) 46 32 79
Openingstijden: di. t/m do. 10.00 -17.30 uur • vr. 10.00 - 20.30 uur • ia. 10.00 -16.00 uur.

DANC ING DISCOTHEEK

\ 54.S. 'ZMerd^ / ,
Live on stage in de balustradezaal:

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,

voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com



Verrassende hoedenshow Sinterklaas in Vorden per
boot binnengehaald!

Vele genodigden waren dinsdag
3 juni aanwezig om de opening
bij te wonen van de hoedenten-
toonstelling van Frida Pelgrum-
Bargeman in de Openbare Bibli-
otheek.

Zij werden bepaald niet teleurge-
steld. Na een korte inleiding na-
mens het bestuur van de Stichting
Vrienden van de Bibliotheek kre-
gen zij een bijkans professionele
hoedenshow te zien. Wie op de
eerste etage over de balustrade
naar beneden keek zag om te be-
ginnen achter de balie een grote
flabulante dameshoedvan sisal,
met blauwe bol en randversiering
van blauw met ecru. Daaronder
zat verscholen de op dat moment
enige in functie zijnde biblio-
theekmedewerkster.
Vervolgens schreed een volgende
mannequin - met- hoed vanachter
de boekenkasten te voorschijn,
draaide een enkel rondje en kwam
langzaam de trap op, terwijl Frida
Pelgrum informatie verschafte
omtrent materiaal, gelegenheid
waarbij je een dergelijke hoed zou
kunnen dragen, voordelen van het
model en wat er verder maar over
te vertellen kon zijn.
Zo kreeg men een 12 tal heel ver-
schillende modellen eerste van bo-
venaf te zien, waarna allengs ook
zichtbaar werd hoe fraai gezichts-
vorm, uitdrukking en kleding in
combinatie met elkaar waren ge
kozen.
De mannequins waren dames en -
ja ook- heren die nauw betrokken
zijn bij het werk in en rondom de
bibliotheek. Ieder die was uitgeno-
digd op deze manier medewer-

king te verlenen ging daar spon-
taan op in en vooral bij de dames
ontstond meteen een vrolijke op-
winding van:"wat zal ik aan
doen?", "mij staat vast geen enkele
hoed", tot ook de verrassing hoe
het is om even een avond een heel
mooie hoed te dragen en daar veel
complimenten over te krijgen.
Zo liep de één met een minuscuul
blauw cocktailhoedje van gaas en
veren op sluik, blond haar, een vol-
gende met een hoed met een wat
gedraaide rode bol, waaromheen
zwarte een zwarte doorzichtige
rand, een derde met een beschei-
den, maar zeer charmante blauw
toque". Weer een andere dame
was getooid met een zwarte, zwie-
rig geplisseerde vouwhoed van
buntal, die zeker op drie manieren
gedragen kon worden.
Daarop volgde een uitzinnige a-sy-
metrische fantasie met scherp af-
hangende punt op één oor. Twee
dames waren bijzonder zomers ge
tooid. De één met heel luchtige,
breedgerande geheel rode mate
lot, de ander met een brede hoed
welke met fruit en bloemen ver-
sierd was.
Twee onderling zeer verschillende
zomerhoeden werden door twee
zomers geklede heren gedragen
en een derde heer toonde op ge
distingeerde wijze, met parapluie
in de hand een diep donkerblauwe
echte Stetson.
Deze catwalk werd vervolgens af-
gesloten met een prachtige, roze,
vijftig centimeter brede hoed van
doorschijnend sisal. En daarna
kon de deur wijd open naar de ten-
toonstelling.
Dat de bibliotheek ook een derge

lijk stukje cultuur in huis haalt,
valt zeer te prijzen. Hoofddeksels
in het algemeen zijn
bijzondere"tekens " in een samen-
leving. Zij vormen herkenningste
kens in de hiërarchie van grote or-
ganisaties als leger, brandweer, po-
litie, alsmede in de kerkelijke or-
ganisaties (bisschopsmijter, non-
nenkap e.a.), universiteiten, bur-
gerlijke verenigingen. Maar ook
regionale verschillen, verschillen
in geslacht, leeftijd, tijdperk.
Enorm is de diversiteit en enorm is
het aantal regels dat bij elk van de
ze instituten formeel en informeel
in stand wordt gehouden.
Apart daarvan kent de westerse
maatschappij dan daarbij de ver-
sierde hoed, het unieke exem-
plaar, handgemaakt. De historie
daarvan is een studie op zich. Er
zijn tijden geweest dat er aanmer-
kelijk meer gebruik van gemaakt
werd dan op dit moment, maar
dat neemt toch niet weg dat in de
ze tijd hoeden op aanvraag ge-
maakt worden en het dragen van
hoeden ook nu nog enkele min of
meer formele regels kent. En ple
zier!
Wie de tentoonstelling gaat bezoe
ken (tot 3 juli te bezichtigen tij-
dens de openingstijden van de bi-
bliotheek) zal verbaasd staan hoe
groot de creativiteit van de Vor-
dense modiste Frida Pelgrum en
die van haar collega Tineke Peters-
ma blijkt te zijn. Demonstraties
geeft zij op 7 juni in de ochtend en
op 12 en!9 juni s'middags. Dan
valt nog duidelijker te zien hoe
groot haar vaardigheid en kennis
van zaken is.
CHAPEAU!

Fietspuzzeltocht
Medler
Een week voorafgaand aan het jaar-
lijkse Oranjefeest, organiseert
Oranjecommissie Medlertol haar
traditionele fietspuzzeltocht. Deze
fietstocht voor jong en oud, met
een lengte van ongeveer 20 km., zal
plaatsvinden op zondagmiddag 29
juni a.s. De fietstocht, die ook dit
jaar weer is uitgezet door Helmut
Geerlings en Theo Betting, zal u
langs de mooiste plekjes van Vor-
den en omstreken leiden. Onder-
weg zijn er vershcillende vragen en
opdrachten en worden de deelne
mers voorzien van een hapje en
een drankje. De start en finish van
deze fietstocht is bij café 't Wapen
van het Medler.
In het weekend van 4 en 5 juli a.s. is
het Oranjefeest Medlertol. Dit be
gint vrijdagmorgen 4 juli met de
kinderspelen voor de leerlingen
van de Kraanvogel. Vrijdagavond
zal het Dorpstoneel Ruurlo ten to-
nele treden, met het blijspel "Bank-

geheim". Zaterdagmiddag 5 juli be
gint met een kinderoptocht, waar-
aan alle kinderen t/m groep 8 mo-
gen deelnemen. Het is de bedoeling
dat de fiets, skelter, bolderkar, wan-
delwagen, enz., kortom alles wat
op wielen rijdt, op een leuke, origi-
nele manier versierd wordt. Daar-
na worden de volksspelen door een
afgevaardigde van het gemeentebe
stuur geopend. Naas de traditione
Ie volksspelen zoals vogelschieten,
schijfschieten, flesgooien, dogkar-
rijden, enz., zijn er dit jaar 2 nieu-
we onderdelen nl.: het kampioen-
schap armdrukken en het spel vol
spanning; schijt me rijk!
Voor de kinderen is er ook weer van
alles te doen, zoals de kinderspe
len, jeugdvogelschieten, een draai-
molen en een springkussen. Deze
middag zal muzikaal omlijst wor-
den door muziekvereniging Con-
cordia. De zaterdagavond wordt af-
gesloten met een grote feestavond
met muzikale medewerking van
de Flamingo's. Zie ook wwwjned-
lerfeest.nl.

P.V. Vorden
De wedvlucht vanaf Arlon, over
een afstand van circa 275 kilo-
meter, werd met zes minuten
voorsprong op de concurrentie
overtuigend gewonnen door Her-
man Eykelkamp.

De uitslagen waren als volgt: H.
Eykelkamp l, 3, 10, 11, 13, 14,
19; C. Bruinsma 2, 5; A en A Win-
kels 4, 6, 7; J. Meyer 8, 12, 16, 17,
18; H. Stokkink 9; M. Tiemessen
15, 20.

De wedvlucht die zaterdag vanaf
Bettemburg ( Luxemburg) werd
gehouden over een afstand van
ca. 290 kilometer werd gewon-
nen door Jozef Meyer. ( 7 minu-
ten 'los").
De definitieve uitslag was: J. Mey-
er l, 8, 11,12; M. Tiemessen 2 en
17; H. Eykelkamp 3, 4, 6, 7, 10,
14, 15, 16; C. Bruinsma 5; A en A
Winkels 9; H. Stokkink 13, 20; D.
Gotink 18, 19.

De bewoners aan de Nieuwstad
in Vorden keken vrijdagavond
met verbazing naar het tafereel
wat zich voor hun ogen afspeel-
de.

Daar kwam Sinterklaas per boot
door de straat, op weg naar het
Dorpscentrum. Een "echte" boot,
voortgetrokken door een trailer,
een vrolijk zwaaiende Sint, verge
zeld van twee Zwarte Pieten die
kwistig met pepernoten strooiden.
Bij het Dorpscentrum werd de kin-
dervriend opgewacht door 50 bui-
tenlandse jongens en meisjes die
momenteel in Nederland bij diver-
se agrarische bedrijven stage lo-
pen.

Zij zijn onder het motto "mid-
pointmeeting" op uitnodiging van
Jong Gelre West Achterhoek een
paar dagen in Vorden en omge-
ving te gast met de bedoeling ze
kennis te laten maken met de Ach-

terhoekse cultuur. Zo was er onder
meer voor hen deze Sinterklaas-
avond, compleet met pakjes en
Sinterklaasliedjes voor hen georga-
niseerd. De stagiaires vonden het
prachtig. Evenals het partijtje
klootschieten dat werd georgani-
seerd.

Een fietstocht naar de klompen-
makerij van Sueters in de Keyen-
borg. Een stadswandeling door
Doesburg, een discoavond in Hum-
melo, een feestavond in Warns-
veld, kortom de jongelui kwamen
geweldig aan hun trekken. Dat er
vele vriendschappen werden geslo-
ten behoeft geen nader betoog.. Na
een afscheidslunch in het Dorps-
centrum te Vorden, gingen de jon-
gens en meisjes, afkomstig uit alle
delen van de wereld, zondag weer
terug naar hun stageadressen. De
organisatie van het verblijf in Ne
derland is in handen van de "Stich-
ting Uitwisseling Bergen".

Zomerspektakel
Kranenburg met Huub Bos
als schutterskoning
Het "Zomerspektakel Kranen-
burg" dat het afgelopen weekend
werd georganiseerd door de
"Stichting CCK"; "Stichting Kra-
nenburgs Carnaval" en "Kranen-
burgs Belang" begon vrijdagavond
onder fraaie weersomstandighe-
den in het Jonkersbos met het on-
derdeel vogelschieten. Nadat de
koningin van vorig jaar Suzanne
Nijenhuis het openingsschot had
gelost gingen de 50 schutters de
strijd aan om het "kampioenschap
van de Kranenburg"

Het was uiteindelijk Huub Bos die
de vogel van de paal schoot en
werd hij de nieuwe schuttersko-
ning. Het echtpaar Richard Ooms
en Ingrid Ooms hielden het bij de
"vleugels". Richard schoot de rech-
ter vleugel eraf en behaalde de
tweede prijs, terwijl Ingrid Ooms
l.vleugel) de derde prijs kreeg over-
handigd. Bennie Nijenhuis viel
tweemaal in de prijzen. Hij schoot
de kop en de staart eraf. Het gavel-
gooien werd gewonnen door Niek
Nijenhuis. De "kip-schijt-mijn rijk"
wedstrijd, waarbij de kippen op
het podium op een bord, verdeeld
in honderd vakjes hun behoeftes
konden doen ( men moest raden
in welk vakje!) werd gewonnen
door Karin van Ginkel. De tweede
prijs was voor Barry Nijenhuis.

De festiviteiten in het Jonkersbos
werden zaterdagmiddag voortge
zet. Er werd begonnen met de kin-
derspelen waaraan door 40 kinde
ren werd deelgenomen. Ook voor
de kinderen het onderdeel vogel-
schieten. Er werd fanatiek gescho-
ten, de splinters hout vlogen in het
rond, echter er werd niet echt raak

geschoten, waarna Emil Tuier na
loting tot junior- schutterskoning
werd uitgeroepen.
Verder vermaakten de kinderen
zich volop met balgooien, sjoe-
len, doeltrappen. De jeugd kon op
een pony rijden, er was een draai-
molen en de nodige hapjes en
drankjes.
Voor de organisatie toch nog een
teleurstelling. De "Pats Boem
Show" die op het programma
stond (plaatselijk nog niet ontdekt
talent op het podium de kans te
geven hun kunsten te vertonen)
kon vanwege gebrek aan deelna-
me geen doorgang vinden. Niet ge
klaagd en kiezen voor een andere
invulling. Zo konden de aanwezi-
gen genieten van een drietal bands
t.w. "Avalance", de "Vacuumcle
aners" en "Juustum". Zij maakten
er een wervelende show van, waar-
bij elke band een half uur optrad.
Het "Zomerspektakel Kranen-
burg" werd zaterdagavond in het
Jonkersbos afgesloten met een op-
treden van de rock and rollband
"The Hurricanes".

De uitslagen van de kinderspelen
waren:
Vogelschieten: l Emil Tuier, schut-
terskoning, 2 Esther Menkveld, 3
Tim Kappert, 4 Anne Gudde, 5 Lin-
de Groot Jebbink.
Groep O- 3 jaar: l Niels Kappert, 2
Evi Lichtenberg.
Groep 3 t/m 6: l Sandra Rosendaal,
2 Jeroen Rosendaal, 3 Lis Koning
Groep 7 t/m 9 jaar: l Saskia Gudde,
2 Ivet Rutgers, 3 Noortje Klein He
renbrink
Groep 10 t/m 12 jaar: l Jerry Duis-
termaat, 2 Bas Bouwmeester, 3 Ar-
jet Kieskamp.



Te koopt 't lekkerst bij

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HERgALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

21 juni begin van de zomer

een gelegenheid voor u
om te profiteren van

onze zomeraanbiedingen

In onze voordeelcorner
korting tot 50%

Op de overige collectie
dames- en herenmode
20% korting (zie oranje stip)

Graag tot ziens bij

Dames- en Herenmode
Kerkstraat 11, 7255 CB Hengelo Gld.

(0575)461235

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

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

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

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

Confacf/es?
Hef cement tussen vraag en aanbod!

Eppink (T^Ruiterkamp
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aanaacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar
•

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Bose* 3-2-1 DVD-gebaseerd systeem De critici zijn eensgezind De geautoriseerde Bose desier

Verkoopprijs: 11.595,-
excl. verwijderingsbijdrage

Uil hel 2icht te plaatsen Acoustimass basmodule niet afgebeeld

3-2-1 systeem is ook leverbaar in grafiet grijs

Home cinema
uit slechts
twee luidsprekers

Op zaterdag 21 juni
is er een Bose-medewerker
aanwezig voor al uw vragen.

Met het revolutionaire Bose 3 - 2 - 1 systeem

geniet u van home cinema zonder poespas.

In plaats van vijf grote luidsprekers zijn er slechts

twee compacte. Voor de krachtige, volte lage tonen

zorgt de Acoustimass" basmodule, die eenvoudig
uit het zicht te plaatsen is.

Het Bose 3 - 2 - 1 systeem bestaat uit een eenvoudig

en elegant mediacentrum met ingebouwde

DVD/CD-speler, een geavanceerde AM/FM-tuner
met RDS en een infrarood-afstandsbediening.

Er zijn geen achterluidsprekers of centerluidspreker,
dus er lopen geen kabels door de hele kamer.

Het Bose 3-2 -1 systeem heeft slechts drie kabels en

één netsnoer. De installatie is dus snel en simpel.

r «owntf Huvupft flPMMA»

"Ik wist natuurlijk dat het geluid van het midden
en hoog vanuit slechts twee luidsprekers voor in
de kamer kwam, maar zo klonk het beslist niet.
Ik weet zeker dat ik het gekletter van zwaarden
hoorde waar de surround-luidsprekers hadden
moeten staan."

Quote: Sound & Vision. Jan 2002.

Al! tighn rewived, icpnnted by p«rmi«ion.

Product gereed voor demonstratie

Direct uit voorraad leverbaar

Kwaliteitsadvies

Installatie service

After sales service

eicpert
ELIESEN ELECTRO
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 543202

Vraag om een demostratie!



H O E S L A K E N S
& N:S

Jersey hoeslakens
v

Mooie kwaliteit en keuze uit maar
liefst 16 kleuren.
1.00% katoen.
90/200 van 11,50 voor 8.95
90/220 van 13.50 voor 9.95
140/200 van 17,50 voor 14.95
160/180 x 200 van 22.50 voor 19.95
190/220 van 27.50 voor 23.95

Lakens gekleurd
100% katoen
1 persoons van 21.95 voor 7.95
2 persoons van 30.95 voor 9.95
lils-jumeaux van 34.95 voor 11.95
Slopen 60x70 nu 2 voor 4.95

Lakens wit
van Cinderel la
.160/260 van 21,95 voor 16.95
200/260 van 30,95 voor 24,95
240/260 van 34,95 voor 27,95

Katoenen hoeslakens
in de maten: 80/200, 90/200, 90/220,
140/200, 160/200, 180/200.

nu slechts 5.95 p/st.

Cinderella hoeslakens
100% katoen in vele kleuren.
80/200 van 13.95 voor 11.95
90/200 van 14.95 voor 12.95
90,220 van 15.95 voor 13.95
140/200 van 21.50 voor 16.95
160/200 van 22.95 voor 17.95
180/200 van 27.95 voor 19.95
waterbedmaat van 29.50 voor 21.95
slopen 60/70 van 9.90 2 voor 7.95

Satijnen hoeslakens
in 9 kleuren. (100% katoen).
80/200 van 24.95 voor 19.95
90/200 van 26.95 voor 21.95
140/200 van 32.95 voor 25.95
160/200 van 34.95 voor 27.95
180/200 van 39.95 voor 29.95
slopen 60/70 van 15.95 voor 12.95

Stretch molton hoeslakens
l persoons van 19.95 voor 14.95
1 persoons xl van 22.95 voor 17.95
2 persoons van 25.95 voor 21.95
iits-jumeaux van 29.95 voor 25.95
Moltonslopen nu 2 voor 13.95

K E UK E N
Keukensets keukenctoek i theedoek
(Eluis, DDDI)D en Jörzoüno)
van 6.80 ":: Vanaf 5.-
Werk- en vaatdoek j es
in diverse kleuren, van i .80 per stuk.

Nu vier voor 5„-
Schorten Vanaf-' 8.95

OPRUIMING
Bij de grootste linnenwinkel

van Nederland!!

2000 DEKBEDSETS
o.ii, Dekbedsets Cinderella < 100% katoen) Satijn (100% katoen)
1 persoons Vanaf 12.95 t persoons Nu 29
2 persoons Vanaf 24.95 2 persoons
lits-jimieaux Vanaf 34.95 iits-jumeaux

Nu 39.'
Nu 49.-

Kinderdessins Vanaf 9.95

B A D G O E D
Scahorse van Ten Ca te,
in diverse kleuren.
60/110 van 10.95 P/s Nu 2 voor 9.95
70/140 van 15.95 Nu 8.95
100/180 van 29.95 Nu 12.95

Vandyek Royal (effen, gestreept en
geblokt) in diverse klcurstellingcn.
60/110 van 9.95 p/st. Nu 2 voor 12.-
washand. van 2.25 Nu 1.80

KATOENEN DEKENS
180/230
230/230
260/230
280/230

van 59,95
van 79,95
van 89,95
van 99,95

nu 49,95
nu 69,95
nu 79,95
nu 79,95

BADMATTEN
50 % KORTING

van o.a. Aquanova, Vandyek en Floris

Hotelmat van Vandyek 100% katoen
toiletmat 60/62 van 18.95 nu 14,95
bidetmat 60/62 van .19,95 nu 16,95
badmat 62/100 van 29,95 nu 25,95
badniat.67/140 van 39,95 nu 34,95

T A F E L G O E D
20 tot 80 % korting

W O L L E N P L A I D S
i n p r a c h I i g e i u i t rn o E i e v c n .
1 3 0 / 1 7 0 v a n 59 .95 N U 39 .95

SIERKUSSENTJES
HALVE PRIJS!!

K U S S E N S
S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
m e t h o l l o w f ibe r v u l l i n g e n k a t o ,
t ij k, a n t i - a l! e rg i s c l i .
v a n 1 5 . 6 0 p / S t .

n u 2 v o o r 2 2 . 5 0

S y n t h e t i s c h e k u s s c n s
C i e v u i d met l u x o r e l eri een k a t o e n e n
t i jk , anti-allergisch, goed w a s b a a r en
b i j t e v u l l e n .
v a n 3 2 . 9 5 p / s t . v o o r 2 '2 . 9 5

n u 2 v o o r 3 9 . -

C a n z e n v e r c n k u s s e H s
v a n 3 h . 9 5 p / s i . v o o r 2 9 . 9 5

n u 2 v o o r 4 9 . -

K a p o k k u s s e n s
stevig gevuld mei echte J ava K a p o k .
V a n ^3 1,9-5 p / s t . v o o r 2 7 . 5 0

n u 2 v o o r 4 9 . -

6 S % d o n s k u s s e n (dons ' v e e r t j e s )
heer l i jk zacht eu v e e r k r a c h t i g .

v a ii 92 .9 5 p /si; n U 5 9 . -

15 % d o n N k u s s v n ( d o n s / v c e r t j e s )
v au 5 2 , 9 5 p

nu 2 voor 7 9 . -

BADJASSEN
100 dames en heren

badjassen 50% korting

badstof badjassen
van Vandyek van 59,95 nu 39,95

Zomerbadfas met wafeistructuur
i 00% ka toen nu 27,95

kinderbadjassen vanaf 15.-

Nu KLAMBQES
wit en in diverse kleuren!

BEDSHOP DE DUIF

D E K B E D D E N

DONZEN DEKBEDDEN

Don/en dekbed met een vulling var»
65% dons. In carré gestikt.
1 pers. 140/200 va n 129.- NU 79.-
2 pers. 200/200 van 199.- NU 119.-
lits-jum. 240/200 van 219.- NU 139.-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. ! l i t s j . )

Donzen 4~sei/,oenendekbed met een vulling
van 65% dons. In carré gestikt
1 pers. 140/200 van 209.- IN U 129.-
2 pers. 200/200 van 279.- NU 185.-
lits-jiim. 240/200 van 319.- NU 215.-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + l i ts j . )

Don/en 4-sei/oenendekbed rriet een vulling
van 90% gan/eridons. In carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 295.- NU 185.-
2 pers. 200/200 van 435.- Ml 275.-
l i t s - jum. 240/200 van 485.- NU 325.-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. i- l i t s j . )

ZOMER DEKBEDDEN

Goedkoper kan niet. /.omerdekbed met
een vulling van katoen en een
100% katoenen tijk. Goed \vasbaar.
J pers. 140/200 van 45.- NU 29.-
1 pers. xl 140/220 van 55.- NU 35.-
2 pers. 200/200 van 75.- NU 45.-
l i t s - jum. 240/20 van 85.- NU 49.-
lits-jum. xl 240/220 van 95.- NU 55.-

Zomerdekbed met vulling van 60% wild-
zijde, 40% wol en een katoenen tijk.
Heerlijk koel.
1 pers. 140/200 van 69.- NU 39.-
2 pers. 200/200 van 129.- N U 6 9 . -
lits-jum. 240/200 van 149.- N U 7 9 . -
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. • + • lits j .)

/omerdekbed met een vulling van 90%
dons en katoenen tijk. l .icbtgenicbt en
heel soepel.
1 pers. 140/200 van 69.- NU 59.-
2 pers. 200/200 van 129.- NU 99.-
lits-jum. 240/200 van 149.- NU 109.-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. » l i t s j . )

WOLLEN DEKBEDDEN

Wollen 4-sei/oeneridekbed. Zomer- en
winterdeel met 100% scheerwol vulling en
beide met 100% katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 139.- NU 85.-
2 pers. 200/200 van 199.- NU 119.-
l i ts- jum. 240/200 van 239.- NU 159.-
Ook leverbaar in extra lang (i-pers. + lits j.)

SYNTHETISCHE
DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti- allergisch. Goed vvasbaar.
l pers. 140/200 van 55,- NU 35.-
1 pers. xl 140/220 van 65.- NU 39.-
2 pers. 200/200 van 85,- NU 49.-
lits-jum. 240/200 van 95.- NU 59.-
l i l s - jum. x l 240/220 v a n 105.- NU69.-

Synthetiscb 4-sei/oenen dekbed met een
katoenen t i jk .
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
! pers. 140/200 van 99.- NU 59.-
1 pers. xl 140/220 van 119.- NU69 . -
2 pers. 200/200 van 139.- NU 89.-
lits-jum. 240/200 van 159. NU 109.-
l i t s - j n m . xl 240/220 van 179.- NU 119.-

Parkeren voor de deur!
Nieuwstad 44-48 - 0575-512816

www.bedshop.nl

Pe* ^roo



BESTSELLER!

Ui
iEGARANDEERD
MERGENS
jOEDKÖPER

"Het weekend begint
pas echt goed met een

heerlijk warm croissantje

Roomboter croissants
Vers voor u gebakken
Per stuk 0.40

BESTSELLER!

U3EGARANDEERD\
MERGENS 1
30EDKOPER

Varkensschnitzels
Gepaneerd of ongepaneerd
KiloA4T

Nel Sjauw Pan-Klint, medewerkster broodafdeling
PLUS van der Neut in Ouderkerk aan de Amstel

Omo hoofdwas
of hoofdwas color
Navulverpakking 2700 gram
Color vloeibaar
Flacon 3 liter
Hoofdwas tabs,
Pak 56 stuks
Per stuk

Gegrilde
achterham

150 gram

129

Dubbelfrisss
Diverse smaken

Pak 1 liter LGEG»KANDEEKD\
NERGENS |
GOEDKOPER!

Bon Appetit
Jong belegen kaas

Kilostuk

55 79

Milky Way Pak 9 stuks,
Mars, Bounty, Snickers,

Snickers cruncher of Twix
Pak 5 stuks 1.77

2 pakken
naar keuze 2179

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

PLUS
Koffie roodmerk
Pak 250 gram 1.24

GEGARANDEERD^

NERGENS
V G O E D K O P E R !

4e pak
gratis

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Hollandse broccoli
500 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERVEN

Grolsch
Pils
Krat 24 flesjes a 30 cl.

Mestlé
Dissney Explosives, Insects

of Donald Duck ijs
Doos a 6 stuks 300 ml. 2.15

2' doos
naar /reuze

gratis

l CEG„.„0„.0A

\ NERGENS l
^GOEDKOPER [

Verse pizza
shoarma

Uit ons koetmeubel
Per

49

Hamlappen
Kilo

98

LoEOARANDICmTN
NERGENS l
GOEDKOPER |

Krop sla en een
komkommer

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl

25/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 juni 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

eteld de beste!
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