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Opbrengst 1000e (jubileum) bingo
van "Activiteiten Stichting Vorden
naar slachtoffers ramp Enschede
"We hopen dat we een dezer da-
gen een paar duizend gulden
kunnen overmaken t.b.v. de
slachtoffers van de ramp in En-
schede". Dit zegt Jan van Ark,
voorzitter van de "Activiteiten
Stichting Vorden" aan de voor-
avond van de jubileumbingo
(de 1000e ) die op dinsdag 30
mei gehouden wordt in de gro-
te zaal van "De Herberg".

De wekelijkse bingo die al 20 jaar
lang elke dinsdagavond (onafge
broken gedurende 52 weken ) ge
houden wordt is een initiatief dat
dateert uit 1979. Jan van Ark: "In
dat jaar hebben wij een activitei-
tencommissie opgericht die zich
ten doel stelde de voetbalvereni-
ging aan een nieuwe accomodatie
te helpen.
We organiseerden bazars, de bin-
go ging van start, terwijl ook een
heel belangrijk onderdeel was, het
opstarten van reclameborden
rondom het hoofdveld van de voet-
balvereniging "Vorden"Alleen dat
laatste bracht jaarlijks 11 tot
12.000 gulden in het laadje", aldus
van Ark.
Jan van Ark, die een jaar na de op-
richting van de activiteitencom-
missie tevens voorzitter van "Vor-
den" werd kon dus samen met zijn
mede commissieleden, wat be

treft de bouw van de accomodatie
een vinger aan de pols houden. In
mei 1990 werd het gebouwencom-
plex opgeleverd. Het gebouw
kreeg de naam "De Ark" een eer-
betoon aan initiatiefnemer Jan
van Ark.
Inmiddels was de activiteitencom-
missie al omgedoopt in de "Activi-
teiten Stichting Vorden". Het be
stuur bestaat uit Jan van Ark, Jan
Meyer, Wim Buunk, Gerard Meyer
en Jan Broekman. Dit bestuur
wordt wekelijks bijgestaan door
een vaste groep medewerkers:
Dick en Dirkje de Beus, Swennie
Buunk, Ab en Elke Spies en Nan
Rus.
Van Ark: "We moesten er wel een
Stichting van maken, want er ging
veel geld om in de activiteiten-
commissie. Zou het namelijk geen
Stichtingsvorm worden dan zou
de ledenvergadering van de voet-
balvereniging "Vorden" zomaar
kunnen beslissen het geld voor an-
dere doeleinden te gebruiken. En
dat laatste wilden we voorkomen
want wij wilden het geld aanwen-
den voor de nieuwe accomodatie".
Wel de Stichting legde voor de
bouw van deze accomodatie zo-
maar eventjes handje contant
het lieve sommetje van 650.000
gulden op tafel! De totale kosten
van de nieuwbouw bedroeg 7,5

ton. Het tekort van 100.000 gulden
werd "even" van de bank geleend
en is intussen al lang weer afge
lost. (}e zult als voetbalclub maar
een dergelijke Stichting achter de
hand te hebben. Om je vingers er
bij af te likken! red )

En het gaat nog verder. Het vol-
gende doel is om de voetbalvereni-
ging "Vorden" aan een nieuwe tri-
bune te helpen. Tussen twee haak-
jes de leden van de Stichting zijn
allemaal lid van de voetbalclub
"Vorden". Die verplichting heeft
men zich zelfopgelegd.

Jan van Ark: "We kunnen in feite
zo met de bouw beginnen. Het
geld hebben we, echter het is nog
steeds niet duidelijk wat er met de
velden gaat gebeuren. Momenteel
zijn ze nog eigendom van de ge
meente Vorden. Die wil ze graag
afstoten, maar zover is het nog
niet. Heeft ook nog te maken met
het project zomerhuisjes.

Dus allemaal nog een beetje on-
duidelijk", aldus van Ark die de
bouwkosten van een tribune schat
op 50.000 tot 75.000 gulden. Dins-
dag 30 mei dus de jubileumbingo.
"Ik hoop dat er veel mensen zullen
komen, des te groter de opbrengst
voor Enschede", aldus Jan van Ark.

Jan van Ark en Jan Meyer, mannen van het eerste uur.

Zomerkriebels
Krijgt u die ook met de zomer in
het vooruitzicht? Lekker naar bui-
ten en genieten van de zon, de
temperatuur, de tuin, het terras en
zijn omgeving. Maar dan moeten
die laatste drie uiteraard wel sfeer-
vol aangekleed zijn.

Win een dinexcAeque!

www.avenarius.nl

Kok Bloemenservice helpt met die
ideeën en organiseert daarom op 3
juni aanstaande in, voor en tegen-
over de winkel aan de Rijksstraat-
weg te Warnsveld een gezellige en
sfeervolle dag met de naam 'Zo-
merkriebels'. Op deze dag zal er
een keuze zijn uit eenjarige plan-
ten, kuipplanten en vaste planten,
potten, manden en andere tuin-
en terrasartikelen.
Tevens kan de kunst van het man-
denvlechten worden afgekeken en
zijn er demonstraties bloemschik-
ken en workshops presentaties in
de winkel. Voor kinderen tot 12
jaar is er de mogelijkheid voor het
bijwonen van een workshop.

Wanneer de kriebels er zijn, be
groet Kok Bloemenservice ieder-
een graag op zaterdag 3 juni aan
de Rijksstraatweg te Warnsveld.
(Zie ook de advertentie volgende
week in Contact.)

Rommelmarkt
gaat niet door
26 Mei zou er in de Wehme een
rommelmarkt plaatsvinden. Deze
wordt uitgesteld naar een later
tijdstip.
Wanneer de rommelmarkt nu
gaat plaatsvinden is nog niet be
kend.

Waterschap informeert over sanering Baakse Beek

Omwonenden uitgenodigd
in Dorpscentrum op 29 mei
Op maandagavond 29 mei 2000
houdt het Waterschap Rijn en
IJssel een informatieavond over
het schoonmaken van de Baak-
se Beek in Vorden en de gevol-
gen daarvan voor omwonen-
den. Op de waterbodem ligt ver-
vuild slib, dat het waterschap
wil verwijderen tussen half au-
gustus en eind oktober dit jaar.
Omwonenden en belangstellen-
den zijn op 29 mei van harte
welkom in het Dorpscentrum
in Vorden.

Waterschap Rijn en IJssel saneert
4,5 kilometer waterbodem van de
Baakse Beek in Vorden vanaf de
Horsterkamp tot de samenloop
met de Veengoot, evenals de vijver
in het Groene Kanaal bij Landgoed
't Suideras. Op de waterbodem ligt
slib dat vervuild is met chroom en
nikkel door industriële lozingen
uit het verleden.
Opslagplaatsen Het waterschap
wil het slib verwijderen, waarbij
de oevers en de waterbodem zelf
intact blijven. Het werk gebeurt
gedeeltelijk vanaf de oever met
een kraan en gedeeltelijk vanaf
het water met een baggerboot. Ver-
volgens words het slib over water
of over een werkstrook op de kant
naar een tijdelijke opslagplaats ge

bracht. Er worden er twee inge-
richt langs de Baakse Beek: een
aan de Hackfortselaan en de ande-
re bij de Rondweg. Het slib wordt
daar ontwaterd en na ongeveer
een jaar afgevoerd. Waarschijnlijk
words de ingedroogde grond ge
bruiLt als afjeklaag voor de voor-
malige vuilstortplaats De Langen-
berg in Zelhem. De tijdelijke de
pots zullen eind 2001 weer wor-
den verwijderd.
Wie in Vorden zelf aan de Baakse
Beek woont, zal de meeste gevol-
gen ondervinden van de werk-
zaambeden. Het waterschap zal
begin juni de omwonenden op
wiens terrein een tijdelijke werk-
strook nodig is, persoonlijk bena-
deren.

OEVERS
Ook op de oevers is vervuiling (met
chroom) aangetroffen. Daarom is
zorgvuldig nader onderzoek uitge
voerd, near de risico's voor de
volksgezondheid, natuur en mi-
lieu en mogelijke verspreiding. Ge
bleken is dat deze risico's er niet
zijn. Aangezien de vervuiling zeer
verspreid aanwezig is en het on-
duidelijk is wet het mogelijke ren-
dement van saneren is, is besloten
de oevers niet in de sanering te be
trekken.

Boedeldag
De Stichting "Veiling Commissie
Vorden" houdt op zaterdag 27 mei
haar jaarlijkse boedeldag, welke
wordt gehouden bij mevrouw
Schouten aan de Baakseweg l te
Vorden.
Er zijn een groot aantal artikelen

in de aanbieding zoals kasten, ta-
fels, stoelen, maar ook potten en
pannen, snuisterijen voor binnen
en buiten. Tevens veel speelgoed,
boeken e.d. Dit alles wordt omlijst
door een kopje koffie en een ge
zellig stukje muziek. De opbrengst
van deze boedeldag is bestemd
voor de Dorpskerk in Vorden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 mei 10.00 uur ds. J. ter Avest uit Dieren. Na de dienst is
er koffiedrinken in "de Voorde".

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 mei 10.00 uur ds. J.E. Akihari, Deventer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 mei 10.00 uur en 19.00 uur ds.J. Enderle, Elburg.

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 mei 10.00 uur Eucharistieviering, 1ste Communie m.m.v.
de Kerkuiltjes.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27mei 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 28 mei 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
28-29 mei pastor G. Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

Huisarts
27-28 mei dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

TANDARTS
27-28 mei WA. Houtman, Vorden, telefoon 0575-552253 Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

Brandweer 112. b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZprgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 090O-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 1930-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 3.2.
tel. 553405.
Personcnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurio, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
haald.

• Vrijdag 26 mei: Brui Is feest
in de feesttent bij café 't Haan-
tje te Ruurio m.m.v. 'de Bos-
wachters'. In het voorprogram-
ma de rockformatie Carbid.
Entree f 17,50. Voorverkoop
f 15,- bij café Nijenhuis 't
Haantje en bij de Welkoop-
winkels in de regio

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbali-
fe-distributeur. Bianca te Veld-
huis, tel. 0575-464882

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeube-
len • antiek, curiosa, enz.; in-
en verkoop. Ma. t/m za. open
van 10.00-16.00 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg
bij Varsseveld, tel. (0315) 24
11 69

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Bruils feest zondag 28 mei.
Open klootschiettoernooi
met aansluitend Spatschop-
pen m.m.v. de Bargkapel. Info:
café Nijenhuis, tel. 0573-
453724

• Wie kan ons helpen bij het
verzorgen van paarden en met
aangespannen ritten mee te
gaan in Vorden. Tel. 0573-
402751 tussen 18.00 en 19.00
uur

• Gezocht: woonruimte voor
gezin. Brieven onder nr. H 30-
1 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Nog voor uw vakantie wat
kilo's kwijt? Dat kan met Her-
balife. Bel voor info: A. Haa-
ring 0575-467381

• Lieve enthousiaste Labrador
van 1 jaar oud zoekt: baasje
die veel ruimte heeft en mij
veel beweging geeft. Ben lief
voor kinderen en goed alleen
zijn. (liefst buitenaf). Tel. 0575-
554289

• Gevraagd: hulp in de tuin
voor bejaarde dame, ± 1 uur in
de week. Telefonische reac-
ties: 554394

• 27 mei bij de Wereldwin-
kel: proeverij met nieuwe
producten. Van 11.00 tot 16.00
uur

• Gezien of gevonden: zwarte
opoe-fiets Simplex oud type.
Postcode 7261 SB 10. Tel.
0575-556427

• Te koop: aangedreven ga-
zoncirkelmaaier met opvang
i.z.g.st. Tel. 0573-453144

• Te koop: zonnescherm
groen, breedte ± 4 m, uitval
1,80 m; fietsenrek ANWB,
montage op trekhaak. Tel.
552197

• Gezocht! Jong werkend stel
zoekt, per medio juni, voor
door de weeks een lieve,
zorgzame, niet rokende kin-
deroppas voor een tweeling
van 21/2 maand oud. Invulling
hiervan bespreekbaar. Voor re-
acties bel 0575-572560

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

• Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt. F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 12, Vor-
den, 0575-556408

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor de zaterdag. Tel.
0575-553009

• Wij missen onze kat Mis-
ja; grijs gestreepte rug, witte
buik en witte snuit, knikje in de
gestreepte staart. Graag bellen
naar 0575-552011

• Wie zou ons willen hel-
pen? Wij zoeken iemand voor
huishoudelijke werkzaamhe-
den event. ook bereid is om te
koken. Het gaat om ± 10 uur
per week i.d.m. 's middags.
Heb je interesse bel dan 0575-
553232 (liefst na 18.00 uur)

• Te koop: Renault 19, LPG,
1990, f 2.000,-. Tel. 0575-
554433

• Te koop: prachtige Jack
Russell-pups. Telefoon 0573-
461640

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 4 uur per week Tel.
0575-553014 na 18.00 uur

Weekblad
Contact

ook op internet:
www.contact.nl

assoi

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Grote appelkaneelvlaai

nu 18". goed voor 12 punten

Kleine appelcrtroenvlaai

nu goed voor 8 punten

NIEUW NIEUW NIEUW

Sovital
NIEUW NIEUW NIEUW

Vikorn
heerlijk donker

meergranenbrood
nu met gratis boterhamzakjes

Elke donderdag

955 broden vanaf 12.
Spaar nu mee voor de Echte Bakkers knuffel

de Balla Wappa.
Bij elke f 5,- die u besteed krijgt u een stempel.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

i.'

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken
voor alle lieve wensen en de cadeaus en vele %

prachtige bloemen welke ik heb ontvangen
ter gelegenheid van de overname

van de zaak.
Heel fijn!

Door de drukte wordt de officiële opening
nog even uitgesteld. Ik hou u op de hoogte.

• Met vriendelijke groetjes,

FOTO WILLEMIEN

Bent u ooit in behandeling geweest
in een psychiatrisch ziekenhuis?

Teruggekeerd in de maatschappij?
En ... beviel het???

Graag komen wij met u in contact, eventueel om mee te werken aan een
themadag met het thema

vermaatschappelijking
op 15 juni 2000, gepresenteerd door

Angelique Krüger van TV-Gelderland.

Voelt u zich aangesproken en wilt u meepraten over dit thema?
Kom dan naar de info-avond op 30 mei om 19.30 uur in het

Cliënten-informatiecentrum (Clic) op het PSGO,
Vordenseweg 12, Warnsveld.

Voor meer informatie: Cliëntenraad PSGO, tel. 0575-580828



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Cas

Cas is geboren op 14 mei
2000, weegt 3090 gram en is
52 cm lang.

Dennis en Wilma
Verkijk

Zelledijk 32
7255 MR Hengelo (Gld.)

Wij zijn dolblij met de geboorte
van onze dochter

Anne

geboren op 17 mei 2000.

Ingrid de Greef
Wim Piepers

Breegraven 54
7231 JG Warnsveld

Per 1 juli is ons nieuwe adres:
Frederiksplein 44
7231 KG Warnsveld

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader,
groot- en overgrootvader

GERRIT WILLEM
MOMBARG

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

T.J. Mombarg-Pardijs •
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, mei 2000

ï
VERHUISD!

Van Brandenborchweg 1
naar

Hoetinkhof 67
Vorden

Uw
voetverzorgster-pedicure
Annie Mokkink-Kasteel

Huur
Mister Steam

en reinig zerf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

WERKEN
VANUIT HUIS?

Bel voor info
0544-352359

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden

Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Op woensdag 24 mei 2000 gaan wij,

Erik Lettink
en
Mischa Wissink

om 10.00 uur trouwen in het gemeen-
tehuis te Vorden.

Ons huwelijk zal worden ingezegend
om 11.30 uur in de R.-K. kerk van St.
Jan de Doper te Keijenborg.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.00 tot 16.30 uur bij za-
lencentrum 't Witte Paard, Ruurlose-
weg 1 te Zelhem.

Ons adres blijft:
Julianalaan 48
7255 EG Hengelo (Gld.)

Barbara Rondeel

zullen op 2 juni 2000 om 11.00 uur in
het gemeentehuis van Vorden in het J
huwelijk treden.

Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in |
bar-bodega 't Pantoffeltje aan de |
Dorpsstraat 34 in Vorden.

Hoetinkhof 173
7251 WH Vorden

Je zei vaak: "Ik kan niet meer"
Het luchtgevecht is nu ten einde.
Je bent veilig bij de Heer.

Heel verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en zorg
die zij ons gegeven heeft, delen wij u mee, dat na een
intens leven is overleden mijn lieve vrouw, onze moe-
der en oma

GERRY LEBBINK
ECHTGENOTE VAN H.G. WULLINK

* Hengelo (Gld.),
29 augustus 1926

t Vorden,
20 mei 2000

Vorden: Henk Wullink

Anja Menkveld-Wullink
Henk Menkveld

Eddy en Irene

Dorpsstraat 2
7251 BB Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 24 mei van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
25 mei om 10.30 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

ASSURANTIE-ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Gourmetten, fonduen
of lekker bakken

kalkoenbiefstuk
100 gr.

Ififlfl lamsham,
| \/l/l/ 100 gr.

169
3 biefstukken

3 kogel-
biefstukken

beenham,
100 gr.

Ardennerham,
WO gr.

Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

125Q
2 79 Monchourolletje,
™ varkensschnitzel met
*% *% r Monchou, asperge en
^ £ Jj andijvie, WO gr.

Lieve ma,
Steeds meer moest je ons verlaten
uiteindelijk kon je niet meer praten
die blik, die stilte dat deed ons zeer
die ma van vroeger was je niet meer
we zagen heel goedje stille verdriet
maar helpen konden we je niet.

Met veel verdriet, maar dankbaar voor alle liefde en
zorg waarmee zij ons altijd omringde, hebben wij af-
scheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze on-
vergetelijke moeder en fijne oma

WILLY ELBRINK-VISSER

Zij is 75 jaar geworden.

Vorden:

Almelo:

Vorden:

Den Bosch:

Herman Elbrink

Roelof en Marjan
Joosf, Floris, Thijs

Henco en Tmeke
Sanne, Tim, L/se

Hans en Marga
Fieke, Lotte

Zutphen, 15 mei 2000

Correspondentieadres:
Het Jebbink 9a
7251 BH Vorden

Wij danken het personeel van de afdeling Jobstede van het
verpleeghuis Zuytvenne in Zutphen voor de liefde en zorg
die zij moeder de laatste maanden hebben gegeven.

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 19 mei plaatsge-
vonden.

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts) party 's
•*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnen weg l O, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

voor uw

Weekendje weg

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren Ie.

Vorden, /.utphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve ma en oma

WILLY ELBRINK-VISSER

Wij danken haar voor de vele jaren waarmee zij samen
met pa vol overgave en liefde Visser Mode heeft ge-
leid.

Visser Mode
Henco en Tmeke Elbrink

Sanne, Tim, L/se

Vorden, 15 mei 2000

Meubelen
voor */2 prijs
• bankstellen

• kasten
• eethoeken
• salontafels

• slaapkamers
nieuw en gebruikt

'Meubelkoopjes'
Raadhuisstraat Hengelo (Gld.)

(naast Edah)
Telefoon 0575-464600



£ G EMEENTE B ULLETIN oRDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex:(0575)557444

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli. van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWAANVRAGEN

Plaats Aanvrager inhoud datum ontvangst

Rietgerweg l W.M. Hissink herbouwen schuur 12-05-2000

Brinkerhof 85 B. Regelink bouwen bergruimte 12-05-2000

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

lii!i
J5" VERGUNNNINGEN

Bouwen

Plaats aanvrager Inhoud vrijstelling

Nieuwstad 11 T. Hinterding Bouwen bergruimte hoogte

het Kerspel 22 DJ. Tjoonk Bouwen garage

Meldingen bouwen

Plaats aanvrager Inhoud

het Leemgoor 10 A. van den Vlekkert Vergroten woning

het Leemgoor 8 J.W. Heijenk Vergroten woning

het Jebbink 29 mw. FAG.M. Spaarwater Bouwen bergruimte

Biesterveld 7 M. Bulten Bouwen bergruimte

het Wiemelink 40 Stichting kinderopvang Bouwen bergruimte
Vorden "De Klimboom"

Slopen

Plaats aanvrager Inhoud

Zomervreugdweg 8 G.J. Berenpas slopen schuur/garage

Mispelkampdijk 4 H. Groot Roessink slopen caravanstalling

Kappen

Plaats

Park de Decanije

Aanvrager

Vereniging
van eigenaren
Park de
Decanije

Inhoud

vellen l schijn-
cypres,
1 winterlinde,
2 zee-dennen
en 8 berken

herplantplicht

l taxus
(maat 80-100),
9 berken
(maat 8-10) en
l linde
(maat 20-25)

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

1ENSTREGELING SYNTUS

Vanaf 28 mei 2000 rijden de treinen Zutphen-Vorden van 18.38 en Vorden
Zutphen om 18.51 uur van maandag tot en met vrijdag. De treinen op
vrijdag Zutphen Vorden van 20.38 en 21.38 uur en de treinen Vorden-
Zutphen van 20.51 en 21.51 uur vervallen.

EGWERKZAAMHEDEN ALMENSEWEG

Op maandag 22 mei 2000 start Dostal's aannemersbedrijf B.V. met de
aanleg van plateaus (verkeersdrempels op kruispunten) in de Almense
weg. Er komen vijf plateaus: bij de Oude Borculoseweg, bij de Gazoorweg,
bij de Heijendaalseweg, bij de Wilmerinkweg/Lekkebekje en bij de Mis-
pelkampdij k/Van Lennepweg. Vanaf dan geldt er een maximumsnelheid
van 60 kilometer per uur op de Almenseweg en de aansluitende wegen
buiten de bebouwde kom en is de Almenseweg geen voorrangsweg meer.
Om een veilige uitvoering en de kwaliteit te kunnen waarborgen, wordt
de Almenseweg buiten de bebouwde kom afgesloten voor doorgaand ver-
keer. Het doorgaande verkeer wordt via de provinciale wegen N346 (Lo-
chem-Warnsveld), de N314 (een deel van de nieuwe rondweg bij Warns-
veld) en de N319 (Warnsveld-Vorden) geleid.

Burgemeester en wethouders hebben voor de afsluiting een tijdelijke ver-
keersmaatregel genomen.

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF

fO.NKRUIDBESTRTfDING

Gemeentewerken begint deze week met het chemisch bestrijden van on-
kruid. Dit gebeurt binnen de bebouwde kommen. Gespoten wordt met
een middel dat zo weinig mogelijk schade berokkent aan het milieu.
Wilt u dat er niet voor uw deur wordt gespoten, zorgt u er dan voor dat
het gedeelte weg of stoep voor uw woning onkruidvrij is?

Dutch London Taxi Club

Het eerste officiële optreden
van de activiteiten-commissie
van de Dutch London Taxi Club
op zondag 21 mei, gehouden op
de voor dit doel reuze gezellig
ingerichte Bloembinderij Kette-
lerij aan de Zutphenseweg te
Vorden, werd een door iedereen
zeer gewaardeerde belevenis.

De uitstekende organisatie heeft
aan deze dag zeker een flinke
steen bijgedragen. Van begin tot
eind ontstonden er levendige dis-
cussies, werden de technici onder
hen als het ware 'uitgeknepen' en

een foto-reportage van een 'under
construction' exemplaar deed de
ronde.
Het af-en-toe wat miezerige weer
deed maar weinig af aan het en-
thousiasme van de 22 London Taxi
bezitters met de 7 aanwezige
"Cabs". Eén eigenaar kon het ech-
ter niet over zijn hart verkrijgen de
tocht 'op de rug' van zijn London
Taxi af te leggen en heeft het
'beestje' op een vrachtauto ver-
voerd om ter plekke 'acte de pré-
sence' te kunnen geven. Ook de Ie
den uit België waren aanwezig.
Na een korte rit langs de kastelen

Vorden en Hackfort, volgde een
wandeling en rondleiding door de
watermolen waar de heer Bakker
(bij de warme kachel) zeer attent
een drankje verzorgde. Na afloop
vertrok de stoet 'black cabs' met
veel bekijks weer richting huize
Kettelerij alwaar een 'high tea'
werd geserveerd. Rond 16.30 uur
vertrokken de eersten weer, zeer
content, huiswaarts. De Vordense
gastvrijheid, haar cultuurgoed en
de prachtige natuur hebben zeker
ook bijgedragen aan deze goed en
prettig verlopen Qubdag van de
DLTC.

IJstaartenactie
Operation Friendship afdeling Vor-
den, houdt deze week een actie
met ij staarten van hoogwaardige
kwaliteit met "van Scheijndel Ban-
ketbakkers Ijs" tegen concurreren-
de prijzen, thuisbezorgd en de
winst bestemd voor een prachtig
doel. De actie wordt om praktische
redenen gehouden in de dorps-
kern van Vorden, met een inteken-
lijst voor 3 verschillende soorten
verse ijstaarten, een stammetje,
kleine roomij staart en een Bombe
Brasil. Het is de bedoeling dat bij
de bestelling wordt afgerekend
aan de leden van OF. De ijstaarten
worden op vrijdagavond 9 juni of
zaterdag 10 juni a.s. (in het Pink-
sterweekeinde) thuisbezorgd, met
de gelden die OF hiermee hoopt
binnen te halen, wordt een deel
van de kosten van hun jonge bui-
tenlandse gasten, waaronder een
groep Tsjechen, te kunnen beko-
stigen. Zij komen deze zomer in
het kader van een jongeren uit-
wisselingsprogramma naar Vor-
den. Ook de opbrengsten van de
andere acties, zoals de inmiddels
bekende autowasactie, zijn voor
dit doel bestemd. Voor inwoners
van het buitengebied van Vorden
en diegenen die geen lid van OF
aan de deur hebben getroffen, be-
staat de mogelijkheid een telefoni-
sche bestelling te doen via num-
mer: 55 13 13 (Makelaarskantoor
Pelgrum). Deze ijstaarten zullen
dan eveneens thuisbezorgd wor-
den.
De gemeente Vorden heeft een ver-
gunning voor deze ijstaartenactie
afgegeven. (Zie elders advertentie
in dit blad.)
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Onze

keukens

Water-
management
Vijverfolie van koninklijke klasse,
vriendelijk voor uw vissen en planten.

Nu per m
voor maar...

zijn een
* oQ De Caltha palustris is

€• ' " een moeras-en oever-
plant. Bloeit in april-

mei met gele bloemen,
wordt 30-40 cm hoog.

begrip,

dus ook

voor u!
keukens-tegels-sanitaih , ...... ̂ f
natuursteen-rolluiken

Spoorstraat 28, Ruurlo Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / dl. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u.
Tel. (0573) 45 20 00 (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

Zoek je een leuke baan
in een buurt-winkel voor

32 uur in de week en

ben je ±18 jaar bel dan

's avonds na 18.00 uur naar:

fa. Jansen v/d Laan
Molenweg 1
7205 BA Zutphen
(De Hoven)

Het Gemak in de guurt! tel.: 0575 - 514792

WERK AAN UW WONING?

BOUWBEDRIJF

BIEDT BETROUWBAARHEID
(VER)BOUW - BADKAMERS - KEUKENS - TEGELS

Alles in één hand
VRIJDAG 2 JUNI ZATERDAG 3 JUNI ZONDAG 4 JUNI
9.00 - 21.00 UUR 9.00 -16.00 UUR 11.00 -16.00 UUR

ACTIEDAGEN!
Molenweg 11 • 7055 AW Heelweg/Varsseveld

Tel.:0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

Vloertegel. Formaat 10 K 20 cm.
Lichtgrijs. Nu per m2 voor slecht 22,9O

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS
BOUWMATERIALEN
SIERBESTRATINGEN
BOUWMARKT

Type Aeris.
Kleur brons/groen, formaat 30 x 30 cm.
Normaal 58,- nu per m2 voor slechts

Type Fastos.
Kleur crème, formaat 30 x 30 cm.
Normaal 58,- nu per m2 voor slechts

A A N B I E D I N G E N W A N D T E G E L S

M E E S T E R

Wilt u sfeer maar ook gemak? Kies dan een tegelvloer! Een
tegelvloer is sfeervol, gemakkelijk in het onderhoud en
onverslijtbaar. BouwCenter HCI biedt een ruime keuze
wand- en vloertegels in een grote variatie vormen;, Structu-
ren, dessins, formaten en kleuren. Kom dus snel een kijkje
nemen in onze sfeervolle showroom en laat u verrassen
door de vele mogelijkheden die een tegelvloer u biedt

Type Kosmos.
Kleur oker/terra, formaat 30 x 30 cm.
Normaal 58,- nu per m2 voor slechts

Type Aidesia.
Kleur zwart pafier, 30 x 30 en 20 x 20 cm.
Normaal 39,90 nu per m2 voor slechts

Type Oiaspio.
Kleur grijs perfier, 30 x 30 en 20 x 20 cm.
Normaal39,90 nu per m2 voor slechts

Type Borgio. Formaat 25 x 25 cm.
Nu per m2 voor slecht

39.9O

39 9O
** ̂ f m «-T ̂^

29 9O4^m ̂ -f m ̂ J^J

29,90

29,9O

Wit grijs marmer struktuur,
formaat 20 x 25 cm.
Normaal 40,95 nu per m2 voor slechts

Wit pergamon marmer struktuur,
formaat 20 x 25 cm.
Normaal 40,95 nu per m2 voor slechts

Wit pergamon marmer struktuur,
formaat 15x20 cm.
Normaal 42,40 nu per m2 voor slechts

Beige struktuur, formaat 20 x 25 cm.
Normaal 37,80 nu per m2 voor slechts

Grijs struktuur, formaat 20 x 25 cm.
Normaal 37,80 nu per mz voor slechts

29.9O

29.90

29,90

26,90

26.9O

BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
a-mail: hci@Hciubi,nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 • 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07:30 -17,30 uur
vrijdag koopavond 19,00 * 21.00 uur
zaterdag 08.00 -16.00 uur BouwCenter



Wicrevo gaat commercieel!

In de sporthal '"tjebbink" vond woensdag j.l. het heugelijke feit plaats dat Wicrevo zich eindelijk heeft toege-
geven aan de commercie. Het al kort na de Tweede Wereld oorlog opgerichte collectie f heeft zich toch laten
verleiden voor een niet nader te noemen bedragen zal in de komende twee seizoenen spelen met de namen
van de volgende sponsoren: Postkantoor, Bruna, Shell en Daewoo. De reden van de sponseringis in eerste ple-
ats de voortreffelijke prestaties van dit collectief tijdens het laatste straten-toernooi. De fysieke kracht, inzet en
de discipline in het spel zijn de grote,krachten van dit collectief.

Vrouwenraad Vorden
De Vrouwenraad Vorden is
voornemens om volgend jaar
maart in samenwerking met
de Werkgroep Vorden van Am-
nesty International, de Wereld-
vrouwendag te vieren.

Over de inhoud van het program-
ma zal nader worden overlegd. Be
gin maart jongstleden werd deze

dag in het kader van het Vluchte
lingenwerk gehouden. Dit werd
een groot succes, met als gevolg
dat er contacten zijn ontstaan met
de vluchtelingen die momenteel
in Vorden verblijven.

Inmiddels is deze week het sei-
zoen van de Vordense Vrouwen-
raad op muzikale wijze beëindigd.

Op deze slotbijeenkomst kregen
de dames bezoek van troubadour
Gery Zwaaftink die zich zelf op gi-
taar begeleidde. Niet alleen "ver-
haalde" Zwaaftink over de "Zwarte
dood van Ruurlo", ook zong hij
een aantal liedjes waaronder "Op
elk potje past een dekseltje", het
lied "Een vriend", alsmede enkele
liefdesliedjes.

Dubbel feest bij Dobey Kluvers

De 11-jarige Mathijs Raap uit Vorden heeft l van de 10 hoofdprijzen uit de landelijke paaskleurplaatwedstrijd
gewonnen. Hem is afgelopen vrijdag de Nintendo gameboy met bijbehorend pokemon spel overhandigd. Alle
overige kinderen, die een kleurplaat hebben ingeleverd, kunnen deze komen afhalen en een verrassing uit on-
zegrabbelton halen. Tevens is eigenaar Adri van Ark geslaagd voorde cursus all-round dierenspeciaalzaak-spe-
cialist bij het IPC- dier te Bameveld. Dit ging om een brede opleiding besteande uit honden- en kattenvoeding,
terraria, volierevogels, visziekten, diergeneesmiddelen en knaagdieren en konijnen. Met dit diploma voldoet
Dobey Kluvers in Vorden ruimschoots aan de opleidingseisen die de stichting Dierbaar stelt aan een dieren-
speciaalzaak.

Dash gaat positief
jubileumjaar in
De Vordense volleybalvereni-
ging Dash zal vol goede moed
na de zomerstop het nieuwe sei-
zoen ingaan. Dit bleek tijdens
de jaarlijkse, drukbezochte le-
denvergadering van de veertig-
jarige vereniging op dinsdag 16
mei.

Vorig jaar trad het bestuur af na
turbulentie rondom hun beslissin-
gen omtrent de hoogste dames-
teams. Een nienw bestunr pakte
dit seizoen de draad echter weer
op en heeft zich ten doel gesteld er
weer een gezonde, sportieve ver-
eniging van te maken. De eerste
schreden zijn afgelopen seizoen
gezet en de positieve stappen wor-
den volgend jaar voortgezet. Alle
commissies werden tijdens de
jaarvergadering weer gevuld met
enthousiaste leden die positief
gaan werken aan de vereniging.
De vereniging telt momenteel 6
damesteams, 4 herenteams, 2 re-
creantenteams, 3 jeugdteams en

maar liefst 40 mini's verdeeld over
7 teams. Het eerste damesteam de
gradeerde dit jaar weliswaar naar
de promotieklasse maar de nien-
we samenstelling met een gezon-
de mix van jonge, talentvolle en
ervaren speelsters hoopt volgend
jaar goed voor de dag te komen in
deze klasse. De hoogste jougd-
teams gaan volgend seizoen twee
maal per week trainen zodat een
gezonde doorstroom naar de ho-
gere teams in de toekomst wordt
gewaarborgd.
In het jubileumjaar zullen diverse
festiviteiten gaan plaatsvinden om
de veertigste verjaardag te vieren.
Gedacht wordt aan een speciaal
nachtvolleybaltoernooi voor de Ie
den, een jubileumuitgave, een ju-
bileumjeugdkamp en een feest-
avond met een speciaal tintje. "De
oude vertrouwde sfeer hangt er
weer om er met z'n aljen iets
goeds van te maken", aldus een te
vreden volleybalspeelster na af-
loop van de jaarvergadering.

Weekblad
Contact

ook op internet:

De grote finale

Op zaterdag 6 mei was het dan
eindelijk zover, de finale van de
wedstrijd in Ruurlo werd ge-
houden.

Om acht uur ging men met de
twee eerste meisjes naar Lobith.
De derde finalist moest 's middags
pas aanwezig zijn. Dit was natuur-
lijk niet echt leuk je was maar met
zijn drieën en dan wordt je nog ap-
part ingedeeld ook. Om negen uur
was het tijd voor de opmars. En
daarna werd er ingeturnd. De
meisjes voelden zich behoorlijk
thuis tussen de andere toch wel
grote groepen. Daarna begonnen
de grote wedstrijd, er waren heel
wat talenten bij dus moeilijk voor
de jury om dit te beoordelen, Ma-
rielle en Iris gingen er helemaal
voor. Dat bleek dus na veel geduld
te hebben gehad ook wel uit de uit-
slagen. Tot verbazing van haar zelf

werd als de grote nummer l Ma-
rielle Mulder van "SPARTA" Vor-
den naar voren gehaald. Doordat
zij zover gekomen is, is zij dus be
vordert van Gymlijn naar de E-lijn.
Marielle gefeliciteerd met het be
halen van je medaille. Iris Velthuis
kwam ook goed naar voren met
een 13e plaats ook jij verdient alle
lof zowiezo al datje in de grote fi-
nale was gskomen dan ben jij voor
ons ook al een winnaar.
Marthe Brinkman was dan einde
lijk 's middags aan de beurt. Dat
hebben ze ook geweten, ook zij liet
zich net als alle andere finalisten
natuurlijk van de goede kant zien.
Marthe behaalde dan ook een 4e
plaats, gefeliciteerd met dit resul-
taat.
Het was dan wel niet naast de
deur, maar zo zie je maar weer dat
het altijd loont wanneer je toch
gaat.



HOME

Vliesbehang is

makkelijker, sneller

en naadloos te

verwerken.

D'imago heeft

hiermee een

collectie

ontwikkeld die

uitblinkt in dessins

en kleuren.

HARMSEN
Zelhemseweg 21
(bedrijventerrein 'Hengelo')

7255 PS Hengelo

Tel.: 0575 - 464000

O 2 BOSSEN BLOEMEN

0 2 BOSSEN ANJERS

O 3 KAAPSVIOLEN

O 5 FUCHSIA'S

O 5 KNOLBEGONIA'S

Valeweide9,95
6,95
5,00 bloemen en planten

10,09
10,00

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

DEZE WEEK

l J STA ARTE N ACTIE
georganiseerd door Operatfon Friendship afd. Vorden.

Doel opbrengst: verblijf buitenlandse gasten bekostigen
die in het kader van een uitwisselingsprogramma naar
Vorden komen.
Produkten: 3 soorten taarten.
Merk: van Scheijndel Banketbakkerijs.

• Krokker C/ass/c: 750 ml. Straciatella ijs met chocolate chips en noga-
tine hazelnoot. Prijs van f 8,- per stuk;

• Gechocoateerde roomijstaart: 1.200 ml. Vanille roomijs met choco-
lade omhulling, gegarneerd met vanille roomijs rozetten. Prijs f 15,- per
stuk;

• Bombe Brast/: 1.500 ml. Cognac dórange en chocolade praliné,
omhuld met chocolade en stukjes gesuikerde hazelnoot. Prijs f 15,-.

Telefonische bestelling via 0575-551313 (Makelaarskantoor Pelgrum).
Gemeente Vorden heeft hiervoor vergunning verleend.

Warm aanbevolen

3^wwY%%wvvw^vjwwAAflMAft^vv«v^

ï;O|O Een waterval van OIO

f* *voordeelprijzeir*'
niet voor even, maar voorgoed!

l

AH RIBLAPPEN
kilo
van 49£S voor 898

AH HALFVOLLE OF MAGERE KWARK
diverse smaken 2 halen >» i betalen

500 gram 6:78 3;39

OLA KINDERIJSJES
diverse soorten 2 halen »>

pak 9:
\ betalen

99

BOUNTY WHITE KEUKENROLLEN
2 halen >» i betalen

2 rol
78 3.39

NUTRICIA CHOCOMEL
3 halen >» 2 betalen
Q87 *l

pak 1 liter \,S . T M

i
OPEA///VGS7YJDEA/. maandag t/m donderdag van 08.00 • 20.00 uur

vrijdag van 08.00 • 21.00 uur/zaterdag van 08.00 • 17.00 uur

Maandag, dinsdag en woensdag:

•£33I1SG SniJClCrS wit, bruin en volkoren, 800 gram

halen fm betalen!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

De openingstijden

Met ingang van l juni 2000
zijn onze nieuwe openingstijden:

maandag t/m vrijdag
09.00- 16.30 uur.

Voor advies zijn wij dagelijks beschikbaar
op de tijden dat het u schikt. Onze adviseurs

maken graag een afspraak met u.

• ABN AMRO/Vhank

ABN AMRO Bank Raadhuisstraat l, Vorden telefoon 0575-551886



Brandweer Vorden ingezet tijdens ramp Enschede
(Een chronologische weergave van
de brandweer Vorden.)

Zaterdag 13 mei veroorzaakte
een explosie in een vuurwerk-
opslagplaats in Enschede een
van de grootste rampen na de
Tweede Wereldoorlog. Een hele
woonwijk is door meerdere ex-
plosies weggevaagd, veel slacht-
offers, veel schade.

Om ongeveer 17.30 uur die zater-
middag wordt de brandweer Vor-
den gealarmeerd om deel uit te
gaan maken van de brandweer-
compagnie van de regio Steden-
driehoek voor inzet in het rampge-
bied. Na enkele minuten vertrek-
ken 9 brandweermannen richting
het verzamelpunt in Holten, on-
wetend wat hen te wachten staat,
er is nog nagenoeg geen infomatie
beschikbaar.

Op de parkeerplaats van McDo-
nalds langs de A-l is de brand-
weercompagnie, bestaande uit
voertuigen en manschappen uit
de diverse korpsen van de regio
Stedendriehoek, geformeerd. Ook
dan is de beschikbare informatie
beperkt. Wel is in oostelijke rich-
ting een donkere wolk zichtbaar.
In colonneverband vetrekt de com-
pagnie richting Hengelo. Op de
parkeerplaats van de Macro verza-
melen meerdere brandweercom-
pagniën zich. Op dat moment is
nog steeds niet duidelijk wat zich
in Enschede heeft afgespeeld. Er
volgt een periode van wachten op
wat komen gaat. Rond 21.00 uur
vertrekt de colonne richting En-
schede. Reeds aan de rand van En-
schede wordt de omvang van de
ramp duidelijk, overal ligt glas.

Dichter bij het rampgebied wordt
de schade aan woningen, bedrij-
ven en winkels alleen maar groter.
Daken zijn ingestort, muren ont-
zet of zelfs helemaal weg, stukken
beton liggen op de weg

In het rampgebied aangekomen
vormt de brandweer Vorden sa-
men met Laren, Zutphen en Brum-
men een peleton onder de leiding
van de groepscommandant van
Vorden, Bennie Hekkelman. Het
peleton lost manschappen van de
brandweer Enschede af. Ook deze
kennen de omvang van de ramp
niet, weten slechts dat enkele van
hun collega's vermist zijn.

Het peleton wordt ingezet bij het
blussen van diverse branden langs
de Deurningerstraat, aan de rand
van de binnenring. Gezamenlijk
worden de branden aangepakt, de
saamhorigheid is groot. Langzaam
wordt duidelijk welke enorme
ramp zich heeft afgespeeld.

Ondertussen wordt in Vorden
rond 22.30 uur een aflossing van
de eerste ploeg gealarmeerd. Een
ploeg van zes mensen vertrekt
rond half twaalf richting Deven-
ter, wetend wat er gebeurd is, on-
wetend welke taak wacht. In
Deventer volgt een korte briefing
waarna met drie bussen naar En-
schede wordt gereden. De bussen
rijden rechtstreeks naar het inzet-
gebied. Een blik van herkenning,
daar staat 'onze' auto. Vanuit de
bus zien we hoe ineens, buiten het
direkte rampgebied, op korte af-
stand van de bus, een woning be-
gint te branden.

Om ongeveer 02.00 uur zondag-
morgen zet de eerste ploeg, samen
met de drie andere korpsen, de
aanval in. Er kan echter niet wor-
den voorkomen dat de brand zich
uitbreid naar een naast gelegen
woning. Dan volgt de aflossing.
Een korte uitwisseling van erva-
ringen. De eerste ploeg vertrekt

met de bus richting Deventer.
Rond half zes kan het sein brand
meester worden gegeven. Een kor-
te periode van rust. Tegen half ze
ven moet het peleton een aan de
binnenring grenzende wijk door-
zoeken op achtergebleven perso-

nen. De schade in deze wijk is
groot. Ook de chaos in de wonin-
gen is groot. Duidelijk is te zien
dat de bewoners van het ene op
het andere moment moesten ver-
trekken. De klus is niet voor niets.
Collega's treffen in een woning
een totaal verwarde man aan.

Rond 09.00 uur krijgt het peleton
opdracht om nabluswerkzaamhe
den uit te gaan voeren in het cen-
trum van het rampgebied. Het is
niet te bevatten wat er is gebeurd.
Van woningen staan alleen enkele
muren nog overeind. Het trottoir
ligt bezaaid met fietsen. Mensen
van het RIT starten met het zoeken
naar slachtoffers, de Enschedese
collega's worden gevonden, de ko-
ningin en de premier komen
langs.

Rond 11.00 uur wordt bekend dat
we afgelost worden door collega's
van de regio Drente. Het duurt
echter nog tot 13.00 uur voordat
de aflossing een feit is. Tegen 13.30
vertrekt de brandweercompagnie
richting Deventer. Aan de rand
van het afgezette gebied staat een
grote groep mensen te klappen,
een blijk van waardering. Tegen
15.30 uur zijn we terug in Vorden.
Moe, uitgeput, vol emoties, maar
voldaan over de bijdrage die we
aan de hulpverlening in het ramp-
gebied konden leveren.
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KNMV voorzitter Bert Jansen tijdens 50 jarig jubileum
VAMCDe Graafschaprijders:

Club is een pareltje binnen de KNMV

PCOB afd. Vorden hield geslaagde jaarvergadering

Naast belangenbehartiging,
omzien naar elkaar

KNMV voorzitter Bert Jansen
was zaterdagmiddag met veel
plezier naar Vorden gekomen
om de gouden "Graafschaprij-
ders" persoonlijk te huldigen.
Jansen, van oorsprong Vorde-
iiaar, wees op het jaar dat het
dorp Vorden werd uitgeroepen
tot de "Parel van Gelderland".

"De VAMC De Graafschaprijders"
is door de jaren heen sterk in de
organisatie, zo is gebleken. Deze
club is dan ook een "Pareltje" bin-
nen de KNMV". In de relatie
"Graafschaprijders- KNMV" noem-
de hij drie namen: Jan Rouwen-
horst, mede- oprichter van de club,
ooit lid van het hoofdbestuur en
lid van Verdienste van de KNMV.

Vervolgens Wim Bielderman,- ooit
lid van het dagelijks bestuur van
de KNMV en leider van het Neder-
landse Motorzesdaagse team en
thans "bouwpastoor" in Assen.
Jansen noemde bestuurslid Gerard
Hartman de grote inspirator ach-
ter de organisatie van de toerrit-
ten. De KNMV voorzitter had ook
nog een welgemeend advies aan
het gouden "Graafschaprijders":

"In de beginjaren noemden jullie
je kwajongens. Blijf je ook in de
toekomst als kwajongens gedra-
gen, want die komen altijd wel
met nieuwe dingen aandragen",
aldus Jansen.
Bestuurslid Jan Slagman kreeg uit
handen van Johan Broekhuis,
voorzitter van het district Oost,
vanwege zijn zilveren bestuursju-
bileum, een attentie aangeboden.
De partners van de bestuursleden
kregen bloemen. Voorzitter Joop
Wuestenenk van "De Graafschap-
rijders" liet in zijn speech de afge-
lopen 50 jaren de revue passeren.
"Toen de club in 1950 werd opge-
richt waren er in de gemeente Vor-
den 20 inwoners die een auto had-
den en tien Vordenaren beschik-
ten over een motor", zo blikte hij
terug waarbij hij aanstipte dat de
club het zonder de inzet van alle
leden nooit 50 jaar had gered!

Verder had Joop Wuestenenk al-
leen maar lof over de goeie samen-
werking met de gemeente Vorden.
Vooral ten aanzien van het verkrij-
gen van vergunningen. "Altijd
goeie contacten met het college,
toch wel vreemd dat ik ze vanmid-

dag niet zie". Wel Joop Wueste-
nenk werd op zijn wenken be-
diend want een minuut later stap-
te burgemeester Kamerling de
zaal van "De Herberg" binnen!

Vordens eerste burger onder-
streepte de perfecte samenwer-
king. "Binnen De Graafschaprij-
ders heerst een goeie strenge in-
terne dicipline. Oranjefeesten, ker-
missen, VW activiteiten, op de
VAMC kun je altijd rekenen. Het
"wij-gevoel" is duidelijk bij jullie
aanwezig", aldus Kamerling. Tij-
dens de druk bezochte receptie
kreeg het bestuur van de geza-
menlijke commissies, die de club
rijk is, een cheque overhandigd. Te
gebruiken voor de renovatie van
het clubhuis.

Aan het eind van de receptie vond
een huldiging plaats van de vier Ie
den die al sinds de oprichting, 50
jaar geleden, lid zijn van "De
Graafschaprijders". Jan Rouwen-
horst, Henk Haverkamp, Harry
Groot Bramel en Jan Kuipers kre-
gen een brandgeschilderd bord,
compleet met hun eigen naam,
aangeboden.

Op 18 mei j J. hield de PCOB
afd.Vorden haar jaarvergade-
ring in het Stampertje in het
Dorpscentrum. Dit was tevens
de laatste vergadering van dit
seizoen.

Mevr. C.van Reenwijk kon een red-
delijk aantal belangstellenden wel-
kom heten.
Mevr.T.Ridderhof gaf in het jaar-
verslag vele activiteiten weer,
waaronder de goed bezochte mid-
dagsamenkomsten met een varia-
tie aan onderwerpen.
De penningmeester J.Jeeninga gaf
een zorgelijke ondertoon bij ziin
financieel verslag. Hij verwacht
ook voor de toekomst een tekort.
Reden waarom hij bij het gewest
voor ondersteuning heeft aange-
klopt. Van de gemeente, de diaco-
nie en het COSBO zijn geen bijdra-
gen meer te verwachten. De con-
tributie zit al op een hoog niveau.
De vergadering keurde het beleid
van de penningmeester goed.
Na de pauze sprak de heer Jan Da-
tema, beleidsmedewerker van het
PCOB-Bondsbureau te Zwolle. Hij
gaf een toelichting op de maat-
schappelijke veranderingen en
hoe komt de PCOB aan het geld.
De PCOB is een organisatie met
ruim 90.000 leden en telt ca. 370
plaatselijke afdelingen. Door de te
rugtredende overheid is het beleid
veranderd. Nu ligt de nadruk in de
organisatie meer bij de afdeling en
de regio. Bijvoorbeeld op het ter-

rein van de zorg moeten we plaat-
selijk en in de regio aan de slag.
Ook het vervoer is voor de ouderen
erg belangrijk in verband met een
goede mobiliteit. Dit geldt ook
voor de seniorenhuisvesting. De
ouderen moeten zich als kritische
consumenten laten gelden. Daar-
naast is het binnen PCOB-verband
erg belangrijk dat we om zien naar
elkear in deze individualistische
maatschappij. Bij de financiën
komt 40-50% uit de contributies.
De overheid subsidieert alleen nog
bepaalde producten of diensten.
Op dit terrein is er veel veranderd.
Wil de PCOB toekomst hebben,
dan zal men als afdeling activitei-
ten moeten ontplooien. Ook zal
men een heldere vertaling moeten
geven wat de PCOB doet zowel op
landelijk als op plaatselijk niveau.
Men zal de jongere ouderen bij het
werk moeten betrekken. Ook bij
de ouderenorganisaties speelt de
macht van het getal, wil er vol-
doende naar worden geluisterd.
Hierna werden een aantal vragen
gesteld. Aan het eind bedankte ds.
Veenendaal het bestuur voor het
organiseren van de vele activitei-
ten. Men kan terugzien op een ge
slaagde vergadering en een goed
seizoen. De PCOB-afd. houdt op 30
mei a.s. haar jaarlijkse uitstapje
met o.a. een boottocht op het
Zwarte Water en een bezoek aan
de orchideeënkwekerij te Mark-
nesse. Er zijn nog enkele plaatsen
open.



DAGVERS VOORDEEL!
en gezond

knopperig fris
USBERGSLA
per krop , S H--^^K : '
alleen het beste is goed genoeg

BLAUWE DRUIVEN
500 gram

139

298

vers gesneden

SNUBOONTJES
400 gram

alleen moor even bakken
BISTRO-PARTJES
500 gram

een ware delicatesse

ASPERGE/HAM SALADE
200 gram

kers-vers, rijp geplukt de allerlekkerste

TROSTOAAATEN
500 gram

349

249

349

179

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

Aanbiedingen week 21

HET DORPSCENTRUM
STICHTING DORPSCENTRUM VORDEN • RAADHUISSTRAAT 6
• 7251 AB VORDEN • TEL 0575-552722

Wegens uitbreiding van de
werkzaamheden zoeken wij een

medewerker m/v
parttime, werktijden in overleg.

Deze baan is uitstekend geschikt voor
scholieren die in hun vrije tijd een
extra zakcentje willen bijverdienen.

Voor informatie en/of sollicitatie kunt u terecht bij de
heer L. Bos, telefoon 0575-552722

houdt op 27 mei a.s. op de locatie Baakseweg 1
aanvang 09.30 uur een

boedeldag
De opbrengst is bestemd voor de restauratie
van de Dorpskerk

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijff

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Op 24 mei' a.s. openen wij onze winkel in dames-/heren-
kleding aan de Zutphenseweg late Vorden (voorheen
Versmarkt) met de volgende aanbiedingen:

Damesbermuda's
Dames-
piratenbroeken vanaf

Div. damesshirts vanaf

Herenoverhemden

Herenbermuda's

Spijkerbroeken 3 voor 1OO?°
Onze openingstijden zijn: maandag

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

13.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tof 78.00 uur
09.30 tof 78.00 uur
09.30 tof 2100 uur
09.30 tof 77.00 uur

Tevens zijn wij op zoek naar een verkoper (m/v) voor de vrijdagmiddag
en een dagdeel van de zaterdag; tevens voor vervanging tijdens ziekte of
vakantie.

Tot ziens bij

Duzo Fashion

Rijstevlaai de Luxe f 10,-
* * * * *

Achterhoekse
krentenwegge s plak f 3,-

* * * * *

Gesorteerde roomboter-
jeS per lOO gram f 2,45

* * * * *

Vrijdag en zaterdag
blijft het bij ons spoken!

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon S51373

Ook in uw regio kent
de Bos Makelaardij og
prima de weg!
De Bos Makelaardij ogdoet meer dan het bemiddelen bij de

aan- of verkoop van uw woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen

ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adviseren wij vaak

bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het vinden van

een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw

financiële situatie!

Ons werkgebied strekt

zich uit van Zutphen tot

en met Arnhem, Apeldoorn

en Deventer en tot ver in

de Achterhoek. Wanneer

u in deze regio een woning

wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs

of bel. We zijn ervoor!

makelaardij o g

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012. 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

Voor dit alles hebben we uiteraard de

nodige kennis van zaken in huis.

En -zeker zo belangrijk- een onafhan-

kelijke relatie met talloze geld-

verstrekkers.

Kortom, ook de financiële afwikkeling

is bij de Bos Makelaardij ogin
vertrouwde en deskundige handen.

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.

Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 50 93

Benno Klein Goldewijk te Borcuto
Telefoon privé: (0545; 27 42 50

Bezoek onze website
www: deJbos.nl

De andere makelaar voor uw regio!

Hypotheek
adviseur

m
IMVM

XN



Jan Oosterink (H 19) Motorsportman van de Eeuw

Gouden Graafschaprijders
De aandachtige toehoorder
kon zaterdagmiddag tijdens de
receptie van de VAMC "De
Graafschaprijders" uit de woor-
den van de verschillende spre-
kers al wel opmaken dat de titel
"Motorsportman van de Eeuw"
wel eens naar Jan Oosterink
zou kunnen gaan.

Zo wees KNMV voorzitter Bert Jan-
sen tijdens zijn speech op de resul-
taten die de motorcrosser Jan Oos-
terink met zijn H 19 in de loop der
jaren heeft behaald. Zaterdag-
avond tijdens een grandioze feest-
avond van de gouden "Graafschap-
rijders" werden de vermoedens be-
waarheid.
Onder een daverend applaus
maakte voorzitter Joop Wueste
nenk bekend dat de keuze van het
bestuur unaniem op Jan Oosterink
was gevallen. Hem viel een prach-
tige oorkonde ten deel. In 1969
werd Jan in de klasse 250 CC Juni-
oren kampioen van Nederland.
Wie herinnert zich niet de optocht
van de kampioen toen hij in een

open rijtuig onder escorte van al
zijn motorrijdende clubgenoten,
in triomf door het dorp trok.
Begin jaren zeventig stapte Jan
Oosterink over naar de klasse 250
CC Senioren. Daar eindigde hij
drie keer bij de top drie van Neder-
land. Ook maakte hij vier keer deel
uit van het Nederlands motor-
crossteam, tegenwoordig bekend
onder de naam "Trophee des Na-
tion".

Zondagmorgen, de "morning af-
ter" was de motorsportman van de
eeuw nog steeds beduusd over de
huldiging die hem ten deel is ge
vallen. "Eerlijk ik heb er van te vo-
ren totaal niet bij stil gestaan dat
ik gekozen zou worden. Als je ach-
teraf alles op een rijtje zet dan
wordt het wel wat duidelijker
maar toch nog steeds verrast" al-
dus de sympathieke ex- coureur
die gedurende een carrière van
vijftien jaar de kleuren van de
VAMC "De Graafschaprijders" zo-
wel nationaal als internationaal
heeft hoog gehouden.

Jubileumdag
De Graafschaprijders
In verband met het gouden ju-
bileum, dat afgelopen weekend
werd gevierd, organiseert de
VAMC "De Graafschaprijders"
zondagmiddag 28 mei een Jubi-
leumdag. Voor die gelegenheid
wordt de kom van het dorp
voor alle verkeer afgesloten.

Marcel Brunsveld begint met een
trialdemonstratie. Voorts is er een
demonstratie van een .verkeers-
school en een demonstratie mini-
bikes. Er wordt een toertocht ge
houden met start en finish in het

dorp. De toertocht van klassieke
auto's en motoren die deze zon-
dag in de regio wordt georgani-
seerd, heeft s'middags een stop in
Vorden.

Voor het publiek een prima gele
genheid om al deze "oudjes" van
dichtbij te bekijken. Verder zijn er
deze middag minitrikes voor kin-
deren. Er staan stands opgesteld
van een aantal auto- en motorza-
ken, terwijl op het terras in het
centrum van het dorp naar live
muziek kan worden geluisterd.

JUDOKA'S ROB'S SPORTS
SUCCESVOL
Afgelopen zondag deden een aan-
tal judoka's van Sportinstituut
Rob's Sports mee aan een groot ju-
dotoernooi in Arnhem.
Aan dit toernooi deden zo'n 500
judoka's uit heel Nederland mee.
Bij de meisjes -57 kg won Marieke
Cornelissen een bronzen medaille.
Ron Huitink veroverde de zilveren
medaille bij de heren +81 kg. Bij de

heren -90 kg veroverde Adriaan
Veldboom een gouden medaille.
Een fraaie prestatie van deze judo-
ka's van trainer Robert Piek.

Aankomend weekeinde doen een
aantal judoka's van Rob's Sports
mee aan een jeugd-judotoernooi
in Dinxperlo. Dit zal tevens het
laatste evenement zijn van dit sei-
zoen.

Momenteel lopen in Nederland
zo'n 65 buitenlandse jongens
en meisjes stage bij Nederland-
se agrarische bedrijven.

Daarmee bedoelt agrarische be
drijven in " de breedste zin van het
woord". In samenwerking met de
"Stichting Uitwisseling Bergen"
komen de stagiaires op uitnodi-
ging van Jong Gelre regio West
Achterhoek, een weekend naar
hier. Het betreft hier de Jong Gelre
afdelingen Laren, Vorden/Warns-
veld, Steenderen en Hummelo /
Keppel. De jongens en meisjes wor-
den door deze afdelingen bij gast-
gezinnen ondergebracht.
Donderdagmorgen 25 mei worden
ze tussen in het Dorpscentrum te
Vorden ontvangen. Hier zullen ze
ook met de gastgezinnen kennis
maken, 's Middags komen er ook
afgevaardigden van de "Stichting
Uitwisseling Bergen" naar Vorden
voor het voeren van evaluatiege
sprekken.
De uit onder meer Polen, Rusland,
Zuid Afrika, Amerika, Engeland,
Nieuw Zeeland afkomstige jonge
lui verblijven minimaal drie
maanden en maximaal eenjaar in
ons land. Na die periode keren ze
naar hun geboorteland terug. Voor
de donderdagavond staat er in
Harfsen om kwart voor acht een
wedstrijd klootschieten op het pro-
gramma.

Aansluitend is er in zaal Buiten-
lust een disco-avond met "New Ad-
venture".
Vrijdag 26 mei staat in het teken
van een bezoek aan het Aviko con-
cern in Steenderen, terwijl ook het
stadje Bronkhorst zal worden be
zocht. Vrijdagavond wordt het ge
zelschap in het Ludgerusgebouw
in Wichmond verwacht. Daar
wordt die avdhd een zogenaamde
"landenpresentatie" gehouden.
Deze presentatie houdt in dat de
stagiaires middels zang en dans
hun geboorteland "presenteren".
Zaterdag 27 mei gaan de jongelui
in Giethoorn een dagje "punte
ren". S'avonds begint in "De Zeven
Stenen" in Steenderen een gezelli-
ge avond met veel muziek. In het
voorprogramma de groep "HIK"
gevolgd door een optreden van
"Kiek-doar-is". Genoemde evene
men ten mogen die avonden overi-
gens ook door andere belangstel-
lenden worden bezocht.
Zondag 28 mei staat in het teken
van een lach en een traan, dat wil
zeggen de stagiaires en hun gast-
gezinnen nemen in het Dorpscen-
trum te Vorden afscheid van el-
kaar. Dat gebeurt middels een ge
zamenlijke afscheidslunch, terwijl
er die dag ook nog een optreden
van een folkloristische dansgroep
op het programma staat.

Deze maand is het 30 jaar gele-
den dat de Trimclub Vorden
werd opgericht. De oprichting
gebeurde indertijd op initiatief
van de gymnastiekvereninging
Sparta, maar de Trimclub heeft
daarna wel volledig op "eigen
benen"gefunctioneerd. Het ju-
bileum words binnenkort in ei-
gen kring gevierd.

In het begin van de jaren zeventig
schoten trimclubs overal als pad-
destoelen uit de grond, maar het
aantal trimclubs van toen dat
thans nog bestaat, is niet zo groot
meer: "Ook hier heeft de individu-
alisering toegeslagen" zegt hoofd-
trainer Jan Strijd, sinds 1970 als zo-
danig verbonden aan de Vordense
club. Hij verklaart het succes van
de Trimclub Vorden door te wiizen
op de gezellige en ongedwongen
sfeer, die altijd binnen de club
heer geheerst. "Natuurlijk zijn we
altijd serieus bezig om de conditie
van onze clubleden op peil te hou-
den ofte verbeteren, we geven goe

de begeleiding, maar verder is ie
dereen volledig vrij om te bepalen
hoe ver men wil gaan: we leggen
niemand iets op. Dat moet ook
wel, want onze leden bestaan uit
mannen en vrouwen, jong en oud
en de condities verschillen dus
nogal.

Elke zaterdagochtend is het verza-
melen geblazen. We komen in het
bos achter het sportveld van Vor-
den bij elkaar, we beginnen met
wat oefeningen en daarna maken
we een heerlijk bosloopje in de
vrije natuur en bij dit alles wordt
de gezelligheid ook niet vergeten"
Sinds de oprichting hebben al zo'n
270 Vordenaren voor kortere of
langere tijd deel uitgemaakt van
de Trimclub, die op dit moment
ongeveer uit 20 leden bestaat. Ook
voor mensen, die aan andere spor-
ten doen ( tennis bijvoorbeeld) is
de Trimclub een ideale mogelijk-
heid om de conditie te verbeteren.
Van 1980 t/m 1995 organiseerde de
Trimclub ook ieder jaar in Sep-

tember de bekende Kastelenloop,
waaraan door honderden deelne
mers uit de verre omtrek werd
deelgenomen; door de stringente
re eisen, die de gemeente aan het
gebruik van het terrein rond Kas-
teel Vorden stelde en het ontbre
ken van goede alternatieven- kon
dit evenement niet meer worden
georganiseerd.

In 1980 en 1985 werd - in het kader
van de viering van de Bevrijdings-
dag op 5 Mei- het bevrijdingsvuur
uit Wageningen opgehaald door
leden van De Trimclub.

Hoe ziet de toekomst van de Trim-
club er uit? Jan Strijd: " Natuurlijk
vergrijst een deel van het ledenbe
stand, maar we hebben de laatste
jaren toch ook weer een aantal
jongere leden kunnen aantrekken
en de noodzaak van goede en ver-
antwootde beweging zal alleen
maar verder toenemen, ik ben niet
pessimistisch over de toekomst
van onze club".

Politie legt nadruk op voorlichting en preventie:

Hoge prioriteit inbraken
Het aantal woninginbraken in
Vorden, Warnsveld en Steende-
ren kende in december van het
afgelopen jaar een piek van
maar liefst dertien meldingen.
Volgens teamchef Saskia Hof-
man neemt het aantal inbra-
ken gelukkig weer af. "Maar het
heeft wel onze bijzondere aan-
dacht", aldus Hofman.

Het najaar van 1999 laat een op-
vallende stijging van het aantal
woninginbraken in Vorden,
Warnsveld en Steenderen zien.
Volgens teamchef Saskia Hofman
zit er geen enkele logica in de in-
braken. "Wij denken dat het om
een zwervende groep gaat", aldus
Hofman. Mede door het personeel-
stekort bij de politie in deze regio
zijn er plannen om een districts-
team te starten dat zich gaat bezig
houden met het oplossen van de
woninginbraken. Verder vraagt
teamchef HoLman inwoners van
Vorden, Warnsveld en Steenderen
de politie te bellen als ze iets ver-
dachts zien . " We moeten het met
elkaar doen", zegt ze. "Als mens en
bij voorbeeld een auto zien en ze
vertrouwen het niet helemaal, la-
ten ze dan gewoon een kenteken

noteren. Zoiets kan altijd van pas
komen. Je kunt beter iets teveel op-
schrijven dan helemaal niets".

PREVENTIE
Daarnaast wijst Hofman op het be
lang orn de woning goed te bevei-
ligen tegen inbrekers. "Daarvoor
kunnen de mensen ons gewoon
bellen en wij komen dan de wo-
ning inspecteren. Wij geven bij
zo'n bezoek dan adviezen hoe de
mensen het beste hun woning
kunnen beveiligen. Vaak gaat het
om heel kleine aanpassingen die
een hele grote preventieve wer-
king hebben. En het leuke van dit
alles is dat wij dat helemaal gratis
doen. Waar kom je een dergelijke
service tegenwoordig nog tegen",
lacht ze.
Een ander aandachtpunt van de
politie is het hoge aantal fietsen-
diefstallen en vernielingen van
fietsen bij het NSstation in Vorden.
Verder wil de politie het aantal au-
to-inbraken op het parkeerterrein
in Bronkhorst terugdringen.

SNELHEIDSCONTROLES
De gemeenten Vorden, Warnsveld
en Steenderen hebben dit voorjaar

gezamenlijk een bestuurlijk start-
document opgesteld. Ook zij geven
een hoge prioriteit aan het terug-
dringen van het aantal woningin-
braken. Verder staat de handha-
ving van de maximumsnelheid
hoog boven aan het prioriteiten-
lijstje. De gemeente Vorden vindt
dat er met name moet worden ge
controleerd op de Horsterkamp,
Baakseweg, Ruurloseweg, Wilden-
borchseweg, de Zutphenseweg en
de Ruurloseweg ter hoogte van
Kranenburg. In Warnsveld zijn dat
de Oranjelaan, Rhienderiklaan/Bo-
nendaal, Breegraven en Kerhofhof-
weg. Steenderen vraagt speciale
aandacht voor de Beukenlaan/Vor-
denseweg.

Volgens teamchef Saskia Hofman
wordt er op dit moment door het
politieteam van Vorden, Warns-
veld en Steenderen drie tot vier
keer in de week gecontroleerd in
deze regio. "Gezien het aantal
mensen waarmee we werken is
dat het hoogst haalbare", zegt ze.
"Maar de handhaving van de
maximumsnelheid - en dat geldt
tevens voor alcoholcontroles -
staan wel bovenaan ons prioritei-
tenlijstje".

Paardensport

LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Zondag 14 mei was er een wed-
strijd voor paarden in Diepenveen,
hier behaalde Annie Kornegoor

met Kristel een tweede prijs met
162 punten in de L-dressuur.
Zaterdag 20 juni was er een dres-
suur wedstrijd voor ponies in Gors-
sel, hier werden de volgende prij-
zen behaald.
B-dressuur: Annemieke Mulderije
met Bowie een vierde en vijfde
prijs met 158 en 148 punten. Fre

drieke Gotink met Amber een
tweede prijs met 156 punten. Li-
sanne Schippers met Gorby een
vierde prijs met 163 punten.
L-dressuur: AnneMarie Kornegoor
met Üxico een derde prijs met 156
punten; Leonie Pol met Starlight
tweemaal een zesde prijs met 160
en 152 punten.
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Het Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap blijft

ongetwijfeld waardevol. Maar het officiële WCL-beleid

stopt in 2001. Nog één keer kunnen projecten worden

ingediend. De stuurgroep heeft vastgesteld op welke

terreinen deze projecten zich moeten begeven.

op
naar slotjaar

D e afgelopen jaren is in het WCL-
gebied een flink aantal activitei-

ten ondernomen. Dat heeft een
positief effect gehad op het gebied.
Er is daadwerkelijk sprake van een
duurzame ontwikkeling op het
platteland. Dat proces stopt natuur-
lijk niet als het WCL ophoudt te
bestaan. De betrokken overheden
zullen hun bemoeienis met het ge-
bied in een ander kader voortzet-
ten. De wijze waarop dat gebeurt,
is echter nog niet duidelijk.

Voor 2001 is nog subsidie beschik-
baar voor projecten. Het gaat om
een bedrag van 470.000 gulden.
Dat is minder dan voorgaande
jaren omdat de WCL-stuurgroep
absoluut wilde voorkomen dat er
geld zou overblijven. Vandaar dat
in het begin relatief meer geld is
ingezet.

Nieuwe projecten komen in aan-
merking voor subsidie als het geld
wordt ingezet voor:
• de afronding van succesvolle

projecten
• zelfstandige voortzetting van

processen die in gang zijn gezet
• kennisverspreiding van behaalde

successen
• versterking van het landschap
• promotie van het Waardevol

Cultuurgebied De Graafschap
• kleinschalige projecten mits

afgerond in 2001

De stuurgroep vindt het belangrijk
dat iedereen profiteert van de erva-
ringen die inmiddels zijn opgedaan.
Of het nu gaat om boerderij winkels,
milieu-investeringen of agro-toeris-
me. Projecten die zich richten op
de verspreiding van de behaalde-
successen in WCL-verband maken
daarom meer kans op subsidie.
In het wierenproject is veel kennis
opgedaan. Het blijkt mogelijk te
zijn op bedrijfsniveau een wieren-
vijver aan te leggen. De stuurgroep
stelt een bijdrage beschikbaar voor
initiatiefnemers op dit terrein.
De stuurgroep wil nog steeds sub-
sidie geven aan ondernemers die

actief worden op het vlak van
plattelandsvernieuwing. Om goed
uit de startblokken te komen,
reserveert de stuurgroep geld voor
de Vereniging Agrarisch Natuur-
beheer. Ook de cultuurhistorische
onderhoudsploeg krijgt van de
stuurgroep extra aandacht. Ook na
de WCL-periode moet deze ploeg
actief blijven.

In de loop van dit jaar verschijnt
nog een special van deze krant.
Daarin wordt uitgebreid ingegaan
op de resultaten van het WCL-
beleid. Ook wordt nog een onder-
zoek uitgevoerd onder de bevolking
van het gebied naar de kennis over
en betrokkenheid bij het WCL-
beleid.

Op enkele plaatsen

in De Graafschap

kunnen nieuwe
huizen verschijnen

om zo de sloop

van varkensstallen
te financieren.

niet erg populair

Het aantal varkenshouders

en pluimveehouders in

De Graafschap dat meedoet

met de beëindigingsregeling is

minder groot dan verwacht.

I n het kader van deze sanerings-
regeling kunnen nieuwe huizen

worden gebouwd in het buiten-
gebied. Ook kleinere gemeenten in
De Graafschap komen hiervoor in
principe in aanmerking. Het geld
dat vrijkomt bij de verkoop van
bouwkavels wordt gebruikt om de
sloop van leegkomende stallen te
financieren.

Subsidie voor
milieuvriendelijke landbouwmachines

Milieuvriendelijke land- en tuin-
bouw staat in WCL De Graaf-

schap centraal. Milieuvriendelijk

boeren vraagt om speciale

apparatuur, zoals de aanschaf
van mineralenbesparende

voersystemen of werktuigen
waarmee onkruiden mechanisch

bestreden kunnen worden.

O m de aanschaf van milieubespa-
rende apparatuur te bevorderen

is in 1997 het project 'Stimuleren
Milieu-Investeringen' van start
gegaan. Heeft u een bedrijf in het
gebied van WCL De Graafschap
en heeft u minimaal 3 hectare
grond in eigendom of langdurige
pacht, dan kunt ook u in aan-
merking komen voor subsidie.

U krijgt dertig procent subsidie
op het totale investeringsbedrag
van de milieubesparende appa-
ratuur met een maximum van
7.500 gulden per bedrijf.
Voorbeelden van aanvragen die
kunnen worden ingediend:
• een krachtvoercomputer,

tweede of derde krachtvoersoort
• hergebruik spoelwater
• driepuntsweeginrichting
• wiedeg
• kantenstrooier

Een van de belangrijkste vc
waarden voor subsidie is dat de
investering direct leidt rot ver-
betering van het milieu.
In tegenstelling tot eerdere
berichtgeving kunt u ook bij de
aanschaf van een wiedeg of
schoffel machine rekenen op een
investeringsbijdrage.

U kunt bij DL V Adviesgroep een
aanvraagformulier opvragen. Meer
informatie? Miriam van Meeteren
(DLV), telefoon: 0570 - 501 517.

De beëindigingsregeling is bedoeld
om het mestoverschot te verkleinen.
De subsidie maakt een warme
sanering mogelijk, hoopte Den
Haag.
Het aantal deelnemers dat zich in
de eerste weken na openstelling van
de regeling intekende, was niet
groot. Het ging om zo'n 1.700
boeren in Nederland waarvan
hooguit enkele tientallen uit
De Graafschap. Boeren vonden de
premie te laag of konden niet leven
met de aanvullende voorwaarden.
In de loop van april heeft het
ministerie van Landbouw gehoor
gegeven aan de kritiek uit het veld
en de subsidievoorwaarden ver-
beterd. Ook is de regeling toen met
een maand verlengd. In tweede
instantie tekende een aantal varkens-
houders en pluimveehouders alsnog
in, ook in dit gebied. Bij het ter
perse gaan van deze krant was
nog niet precies duidelijk hoeveel
boeren uit De Graafschap hebben
ingeschreven.

Om de sloop van lege stallen moge-
li jk te maken is de zogenoemde
huizen-voor-stallenregeling bedacht.
In Gelderland gaat het om 1.500
extra woningen. Van die 1.500
mogen er driehonderd op een
agrarisch bouwperceel of in een
kleine gemeente zonder zogenoemde
opvangfunctie worden gebouwd.
Ook gemeenten in De Graafschap
komen hiervoor in principe in aan-
merking. Het gaat waarschijnlijk
om een zeer klein aantal huizen.

Zie ook pagina 3.
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Bert van den
"Veel vernieuwende

initiatieven."

Bert van den Berg zit namens de directie

Oost van het ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij in de stuurgroep

van het Waardevol Cultuurlandschap

De Graafschap. Van den Berg aan het woord

over hooimijten én over de groeiende

consensus in het gebied.

Tegenstellingen
zijn overbrugd

De cultuurhistorische onderhouds-
ploeg is een mooi voorbeeld

van een project in het Waardevol
Cul tuur landschap De Graafschap.
Boeren en cx-bocren gaan aan de
slag om h o o i m i j t e n , bakhuis jes en
l u i k e n op te knappen , l let mes
s n i j d t aan twee kan ten . De ploeg
biedt werkgelegenheid aan mensen
uit het gebied en levert zo een
bijdrage aan de h e r o r i ë n t a t i e in de
agrarische sector. De onderhouds-
ploeg werkt aan de ve r f raa i ing van
het landschap en daarmee wordt
het gebied a a n t r e k k e l i j k e r voor
toer i s ten . En toerisme brengt geld
in het laa t je .
Dat is nou precies wat het WCL
beoogt. Een duurzame on twikke l ing
van het platteland w a a r b i j zowel
gekeken wordt naar n a t u u r en
landschap als naa r de i n k o m e n s -
mogeli jkheden van de bewoners.
Duurzaam is n ie t a l leen een eco-
logisch maar ook een economisch
begrip. De cultuurhistorische onder-
houdsploeg is op beide f r o n t e n
actief ' .
Ik zit al jaren in de s t uu rg roep van
het WCL. Liet begin was moeizaam,
de diverse p a r t i j e n en organisat ies
hadden moeite om een gemeen-

schappe l i j ke strategie te on twikke-
len. Een trage start maar inmiddels
is sprake van een gemeenschappe-
l i j ke l i j n . Vertegenwoordigers van
de landbouw, landgoedeigenaren,
recreat ieondernemers, na tuu r -
organisaties en overheden slaan de
handen ineen. Dat had niemand
k u n n e n voorzien. Er is consensus.

"Een trage start
maar inmiddels

is sprake van een
gemeenschap-

pelijke lijn"

Voorrang
Een t i j d j e terug heeft de s tuurgroep
gepraat over de be langr i jks te thema's
voor 2001. Waar moeten we met
voorrang mee aan de slag, lu idde de
vraag. Er kwamen zes thema's u i t ,
en die werden b i j n a door iedereen
genoemd. Dat geeft precies aan dat
de tegenste l l ingen van vroeger z i j n
overwonnen. De on twikke l ing van
een duurzame agrarische sector, ver-
beter ing van de leefbaarheid in het
gebied, behoud van de ident i te i t

van De ( i raaf schap,
het zorgen voor een
goed beheer van
natuur en landschap,
de realisering van de
ecologische hoofd-
s t ruc tuur , meer aan-
dacht voor de water-
systemen; iedereen is
het erover eens dat die
dingen moeten gebeu-
ren.
Er bestaat overigens
l a n d e l i j k waardering
voor de manier
waarop in het WCL-
gebied De Graafschap
wordt gewerkt. In
Nederland zijn er elf
van zulke gebieden.
Bij een evaluatie is dit
gebied er goed uit-

Onderhoudsploeg
herstelt luiken

gekomen. Waar het ging om de
organisatie en het betrekken van
alle p a r t i j e n b i j het proces, scoorde
De Graafschap goed. Ook was er
waardering voor de uitvoering van
de projecten.

Streekproductlc
Er is een groot aantal ini t iat ieven
genomen. De cultuurhistorische
onderhoudsploeg is een van de
honderd WC-L-projecten. De ac t ies
op het terre in van streekeigen
productie - bijvoorbeeld door de
boeren en tu inde r s van de Vereni-
ging Streekproducten Achterhoek-
Liemers - is een ander goed voor-
beeld. Die vereniging timmert aan
de weg om de afzet van boerderij-
producten te verbeteren. Ook dat is
b e l a n g r i j k voor het behoud van de
agrarische sector in het gebied.
Op het terrein van plattelands-
toerisme is een aan ta l s tappen
gezet. Varkenshouders z i j n aan de
slag gegaan met de verwerking van
het mestoverschot in wierenvi jvers .
A l l emaa l toonbeelden van vernieu-
wende i n i t i a t i e v e n .
In 2001 loopt de bestaande subsi-
dieregeling voor de WCL's af . Dat
wil niet zeggen dat alles in ét-n keer
wordt beëindigd. We moeten met
z'n allen proberen om door te gaan
op de ingeslagen weg. Duideli jk is
dat her minis te r ie van Landbouw
wat meer afstand gaat nemen.
Het min i s t e r i e zal zich straks alleen
bezighouden met de hoofdl i jnen
van het beleid en de beoordeling
van projecten overlaten aan de
provincie. Wat betreft het verlenen
van subsidies gaan er ook verande-
ringen optreden. Er zal meer wor-
den gekeken naar de resultaten. Dat
li jkt me een goede ontwikkeling."

GLTO-kring-
voorzitter

Ben Lichtenberg

GLTO blij
met aanpassing

regeling
beëindigers

Voorzitter Ben Lichtenberg van de GLTO-

kring De Graafschap is blij dat Den Haag

gehoor heeft gegeven aan de kritiek van

de landbouworganisaties op de

beëindigingsregeling. De voorwaarden

zijn verbeterd waardoor meer boeren zich

hebben ingeschreven, verwacht Lichtenberg.

In de loop van ap r i l besloot landbouwminister
Brinkhorst een ondergrens in de regeling in te

bouwen waardoor varkenshouders niet een oude
stal een hoger bedrag krijgen. Boeren met een
bedri j f in de Ecologische Hoofdstructuur hoeven
hun grond nier meer te verkopen aan de over-
heid als zij gebruikmaken van de regeling.
Daardoor kunnen boeren in deze gebieden met
een gemengd bedrijf zich specialiseren in de
melkveehouderij. Voor een aantal boeren is de
regeling nu aan t r ekke l i j ke r , zegt Lichtenberg.

Hij gaat ervan uit dat vooral oudere varkens-
houders die toch al zouden stoppen, hebben
ingetekend. De deelnemers aan de regeling
moeten hun bedrijf binnen een jaar daadwerke-
l i j k beëindigen. Dat moest in eerste ins tan t ie
b i n n e n zes maanden gebeuren. Een positieve
aanpassing van de regeling, stelt de GLTO-
bestuurder. "De stoppers kunnen dan nog wat
langer profiteren van de hogere varkenspri jzen."

Volgens Lichtenberg is het effect van de sanering
voor de blijvers niet groot. De hoeveelheid niest
die uit het gebied verdwijnt, is beperkt, stelt h i j .
l lij had graag gezien dat de overheid ook de
grond-gebonden mestrechren had opgekocht.
In De Graafschap worden veel varkens gehouden
op zulke rechten. Den Haag heeft deze wens niet
gehonoreerd.

Grondwater bevat veel nitraat
In delen van het WCL-gebied
bevat het grondwater tameli jk

veel nitraat. Dat blijkt uit metin-
gen die zijn uitgevoerd in het
kader van het WCL-project Inte-
graal Waterbeheer op bedrijfsni-
veau.
In februari 2000 is het nitraat-
gehalte in het ondiepe grondwa-
ter gemeten van percelen van de
deelnemers van het project. Ook
is de hoeveelheid minerale stik-
stof in de grond bepaald.

Het nitraatgehalte in het grond-
water is van belang omdat de Euro-
pese Unie heeft vastgesteld dat het
grondwater niet meer dan vijftig
milligram nitraat mag bevatten.
Deze grens is bepalend voor het
mestbeleid van Den Haag.

De meiing is verricht voorafgaand
aan de eerste bemesting. Uit de
meetresultaten blijkt dat zeven van
de zeventien monsters voldoet aan
de Europese nitraatnorm. Gemid-

deld wordt de norm met een
factor twee overschreden.

De boer kan invloed uitoefenen
op de hoeveelheid stikstof in de
grond en het nitraatgehalte in
het grondwater. Bemesten naar
behoefte van het gewas, efficiënt
beregenen en de teelt van een
vanggewas zijn adequate maat-
regelen.



De gemeente Vorden zag in eerste instantie

wel wat in de zogenoemde woningen-

voor-stallenregeling. Kleine kernen zoals

Kranenburg en Wichmond zouden extra

huizen kunnen krijgen. Goed voor de

leefbaarheid van de dorpen. In werkelijkheid

gaat het om een minimaal aantal woningen,

stelt wethouder Mulderije.

Weinig villa's
voor varkens

In Provinciale S ta ten z i j n afgelopen
maanden heftige d e b a t t e n gevoerd

over de hui /enregel ing. Vooral over
de vraag of deze hui /en ook in her
buitengebied gebouwd mogen
worden. Mogen de principes van
het streekplan - alleen bouwen in
gemeenten met een opvangfunct ie -
opzij worden ge/et om de sane r ing
van de intensieve veehouderij
mogelijk te maken?
|a, hebben Provinciale Staten
besloten. Maar alleen onder strenge
randvoorwaarden. Het komt erop
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Dorien
Mulderije:

'Gemiste kans."

neer dat in Gelderland 300 van
de l .500 woningen op plekken
gebouwd mogen worden waar
dat voorheen niet mocht: op een
agrarisch bouwblok of in een klein
dorp.
De Vordense wethouder Mulde r i j e
is b l i j dat niet helemaal is vastge-
houden aan het streekplan. Toch
geloof t / i j niet dat haar gemeente
veel hui/en extra mag bouwen op
basis van de/e regeling. "De rand-
voorwaarden / . i j n streng. Ken vee-
houder moer m i n i m a a l duizend
vie rkan te meter s t a l slopen a l s h i j i n
aanmerking wil komen voor een

bouw kavel. Ik geloof n i e t dat veel
boeren daaraan voldoen."
Kn als er al gebouwd mag worden,
dan /al het gaan om /eer dure wo-
n i n g e n . Mulder i je : "Jonge ge/ innen
met k inderen komen voor deze
hu i / en w a a r s c h i j n l i j k niet in aan
merking. 7,e / i j n gewoon te duur .

Dat is jammer. De regeling /al
weinig bijdragen aan de leefbaar-
heid in de kleine kernen.

Startschot
agrarische

natuurvereniging
Meer dan vijftig agrarische onder-
nemers hebben zich inmiddels
gemeld als lid van de Vereniging
Agrarisch Natuurbeheer De Graaf-
schap. De initiatiefnemers zijn
tevreden over de getoonde
belangstelling tot nu toe.

Tle vereniging wil activiteiten
l/ontplooien op het terrein van
natuur- en landschapsbeheer.
Hiervoor vraagt de vereniging een
beloning. Zo snijdt het mes aan
twee kanten. Het landschap krijgt
een opknapbeurt én de leden
verdienen er iets bij zodat hun
inkomen verbetert. Kortom, hier is
echt sprake van plattelandsvernieu-
wing. Vandaar dat de Vereniging
Agrarisch Natuurbeheer financiële
steun krijgt van het Waardevol
Cultuur Landschap (WCL).
Anouk Richters van de Dienst
Landelijk Gebied in Gelderland
begeleidt de vereniging. Volgens
Richters begint de vereniging met
activiteiten op kleine schaal zodat
ervaring wordt opgedaan. Later
worden de activiteiten uitgebreid.
De vereniging is afgelopen winter
al concreet aan de slag gegaan.
Een werkploeg van zeven man
heeft onderhoud gepleegd aan hout-
singels op gronden van particulieren.
Hiervoor was een onderhoudscon-
tract afgesloten met de eigenaren
van de gronden. De leden van de
werkploeg volgden eerst een korte
opleiding.

De bedoeling is om volgend
winterseizoen op meer plekken
in De Graafschap actief te worden,
/egt Richters. Afhanke l i jk van de
hoeveelheid onderhoudswerk wordt
mogelijk een tweede werkploeg
gevormd. Richters gaat ervan uit
dat ook gemeenten en bijvoorbeeld
het waterschap onderhoudwerk-
/aamheden willen uitbesteden en
zich zullen melden bij de vereniging.
De vereniging werkt mee aan
het project boerderijvogels, een
initiatief dat wordt begeleid door
Stichting Plattelandsontwikkeling
Achterhoek (S.P.A.). Doel is om
vogels zoals de kerkuil, steenuil en
boerenzwaluw weer terug te krijgen
op het boerenerf.

Als voorlopig bestuur treedt op:
• Bertus Menkveld, Gorssel
•Jan Lenderink, Hengelo
• Herman Oitvoort, Laren
• Rudolf van Weede, Lochem

(landgoedeigenaar)
•Jan Karnegoor, Vorden (WBE)
• Karel de Vries, Hengelo

(adviseur)

Het bestuur is voorlopig omdat de
vereniging nog vorm moet krijgen
en de afgevaardigden namens de
deelnemende organisaties worden
benoemd. Bovenstaande mensen
zijn bereid zitting te nemen in het
voorlopige bestuur.

Van Weede positief over
nieuwe natuurvereniging

Landgoedeigenaar jonkheer
R. van Weed c staat voor de

volle honderd procent achter de
oprichting van de Vereniging
Agrarisch Natuurbeheer

De Graafschap. Dar agrarische
ondernemers manieren zoeken
om beheer en onderhoud van de
natuur in eigen hand te nemen,
valt bij hem in goede aarde.
Van Weede is eigenaar van het
landgoed Ampsen in Lochem.
Het landgoed is 550 hectare
groot en omvat agrarische
cultuurgrond en bos.
De nieuwe vereniging heeft een
werkploeg van boeren gevormd
die tegen betaling bij derden
onderhoudswerkzaamheden ver-
richten. Zo worden twee vliegen
in één klap geslagen. Er ontstaat
nieuwe werkgelegenheid én
natuur en landschap krijgen een
opknapbeurt.

De leden van de werkploeg kr i jgen
eerst een ople iding. Van Weede is
daar een groot voorstander van :
"Natuurbeheer en landschaps-

onderhoud doe je er niet zomaar
b i j . Dat vraagt om theoretische
kennis en praktische vaardigheden.

"Natuurbeheer
doe je er niet
zo maar bij'7

Het is daarom een goede /.aak dat
de Vereniging Agrarisch Natuur-
beheer begint met een opleidings-
traject."
De landgoedeigenaar wijst erop dat
de overheid steeds hogere eisen stelt
aan natuurbeheer. Bij de uitbetaling
van subsidies wordt meer en meer
gekeken naar de resultaten. Een
particulier die het onderhoudswerk
uitbesteedt aan derden, bijvoor-

beeld aan de werkploeg van de
nieuwe vereniging, zul zichD D

k r i t i s c h ops te l len , s t e i l V a n
Weede.
Op dit moment wordt her land-
schapsonderhoud op landgoed
Ampsen uitgevoerd door mensen
van een sociale werkplaats en
door iemand met een Melkert-
baan.

Van Weede zegt deze contac ten
niet onmiddel l i jk te willet!
opzeggen. "Ook al vind ik de
plannen van de Vereniging
Agrarisch Natuurbeheer sympa-
thiek, ik kan niet van de ene op
de andere dag overstappen op
hun mensen. Op langere termijn
zie ik op mijn landgoed wel
mogelijkheden voor de werk-
ploeg van de vereniging."
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In drie maanden tijd heeft de vereniging

al dertig leden. Boeren en tuinders die

hun producten direct aan de consument

verkopen; het lijkt een hausse te zijn.

De consument vraagt erom en agrarische

ondernemers kunnen met verkoop aan

particulieren hun inkomen verhogen.

De Vereniging Streekproducten

Achterhoek-Liemers, in januari opgericht,

ziet mogelijkheden om de verschillende

boereninitiatieven te bundelen en zo

de afzet verder te vergroten.

Streekproducenten
bundelen afzet

"Steeds meer
consumenten
kiezen voor

producten uit
eigen streek."

Maïs-
project

in andere
vorm

stellen en deze onmiddcll
ken.

.vordc met hulp
n fiuoricentiemcter be-

O p bezoek bij Evelien Daalwijk uit
Geestenen. Zij is secretaris van de

vereniging en al jaren op haar eigen
bedrijf actief op het terrein van
huisverkoop. Alle producten die op
het vollegrondsgroentebedrijf
worden geteeld, worden direct aan
particulieren verkocht. Niets gaat
meer naar de veiling. De kolen en
bladgewassen liggen in haar eigen
boerderijwinkel, in de schappen
van een supermarkt in Ruurlo of
gaan naar een bedrijf dat groenten
verwerkt.

Modern
De winkel oogt modern. Het aan-
bod is breed en varieert van kool
tot kaas en van druiven tot aard-
appelen. In een hoek staan geschil-
derde dakpannen. Ook zijn kaarten
te koop. Bijna alles komt uit de
directe omgeving. Kortom, een
winkel met echte Streekproducten.
Het assortiment is steeds verder

uitgebreid. Gewoon een kwestie
van luisteren naar de klant. "De
consument heeft weinig tijd en wil
zijn boodschappen liefst op één
plek vinden. Daarom verkopen we
fruit, eieren en vlees. En onze pro-

D e Vereniging Streekproducten
Achterhoek-Liemers heeft de

volgende doelstellingen:
• afzetbevordering
• ontwikkeling assortiment
• gezamenlijke promotie
• belangenbehartiging
• ontwikkeling keurmerk
• informatieuitwisseling

Mee r informatie:
Evelien Daalwijk,
telefoon: 0545 - 48 22 87.

ducten liggen in boerderijwinkels
elders in de Achterhoek. Zo profi-
teer je van eikaars klandizie."
Dat laatste is precies de bedoeling
van de nieuwe vereniging: de afzet
vergroten door het aanbod te bun-
delen. De leverworst in de vitrine
van Daalwijk is afkomstig van een
veehouder die een paar kilometer
verderop woont. Deze vleesprodu-
cent verzorgt barbecues en buffet-
ten en betrekt zijn groenten van
Daalwijk. Zo profiteren beiden van
eikaars specialiteit.

Ledenwerving
Vooralsnog heeft de vereniging zich
gericht op ledenwerving. Maar daar
blijft het niet bij. Kwaliteitsverbete-
ring staat bij het bestuur hoog op
de agenda. Op termijn wil de ver-
eniging producten aanbieden onder
keurmerk. De consument moet
erop kunnen rekenen dat de prei
die hij aanschaft ook daadwerkelijk

Kavelcommissie volop in actie
De kavelruilcommissie heeft

vorig jaar een flink aantal

activiteiten ondernomen.

Steeds duidelijker wordt dat

ruil van agrarische percelen in

een belangrijk deel van het

WCL-gebied kan leiden tot

structuurverbetering van de

land- en tuinbouw.

I n het gebied Katgershoek/
Emsbroek/Gorsselse heide was

in december 1998 al overeen-
stemming bereikt over de kavel-
ruil Maatman. Dit was een
omvangrijke kavelruil met 28
eigenaren. De uitvoering vond
plaats in 1999. In het voorjaar
werden de nieuwe kavels in
gebruik genomen en werden de

kavelaan vaardingswerken uitgevoerd.
Nadien zijn de mogelijkheden voor
een aanvullende grote kavelruil
onderzocht maar tot dusverre geen
concrete resultaten behaald.
In het gebied Gorsselse uiterwaar-
den is door de Dienst Landelijke
Gebieden (DLG) een bedrijf
gekocht. De helft van de gronden
ligt binnendijks. De commissie kan
deze binnendijkse gronden benut-
ten voor kavelruil en verwacht in
2000 tot een afronding te komen.
In het gebied Vierakker is de inven-
tarisatie afgerond. In 1999 is voor
dit gebied bij het WCL een project
ingediend voor de uitplaatsing van
twee bedrijven. Door de onduide-
lijkheid over de noordtak van de
Betuwelijn konden nog geen resul-
taten worden bereikt.
Eind 1999 werden in Nettelhorst
vijftig eigenaren schriftelijk bena-
derd; 21 hebben gereageerd, waar-

van 18 positief met betrekking
tot de mogelijkheid van kavelruil.
De commissie gaat hiermee aan
de slag.
De commissie is nauw betrokken
bij het project Groote Veld.
Inmiddels zijn door DLG enkele
bedrijven aangekocht. De com-
missie wil in een vroeg stadium
bij de aankopen betrokken wor-
den om zo invloed uit te oefenen
op de structuurverbetering van
landbouwbedrijven rondom het
Groote Veld.
Ook in een aantal andere gebie-
den is de kavelruilcommissie nog

Belangstellenden kunnen contact
opnemen met de secretaris
Eerend Ensing,
telefoon: 0573 - 441 477.

in de streek is geproduceerd. De
leden moeten dan ook voldoen aan
een aantal productievoorwaarden.
Gebruik van zo min mogelijk
bestrijdingsmiddelen en kunstmest
staat daarbij voorop. Alleen zulke

"Twee streek-
winkels naast
elkaar is niet

zinvol"

producten krijgen straks het
speciale streek-keurmerk, zegt
Daalwijk. Dat wil niet zeggen
dat geen andere producten in de
boerderijwinkel verkocht mogen
worden. Maar voor de consument
zal het direct duidelijk zijn wat wel
en wat niet in de eigen regio is
geproduceerd.
Volgens Daalwijk kan de vereniging
nog verder groeien in ledental.
Maar zij zet daar wel een kant-
tekening bij. "Twee streekwinkels
naast elkaar is natuurlijk niet erg
zinvol. Je moet niet in eikaars
vaarwater gaan zitten."

De vereniging zoekt naar nieuwe
afzetmarkten zoals plaatselijke res-
taurants en supermarkten. Niereen
eenvoudige opgave, zegt Daalwijk.
"Een supermarkt wil zijn aanvoer
bundelen. Eén vrachtwagen voor
de deur en graag voor negen uur.
Wij zoeken naar mogelijkheden
om aan die vraag te voldoen. Dat
is niet simpel."

Agrarische ondernemers die hun
producten zelf willen vermarkten,
moeten de nodige hobbels nemen.
Gemeenten geven niet zo gauw een
vergunning voor huisverkoop en
banken denken wel drie keer na
voordat zij een lening verstrekken.
Daalwijk: "Onze vereniging signa-
leert deze problemen maar voor de
oplossing verwijzen wij naar de
landbouworganisatie GLTO."

minimaal !
ten

Maximaal acht loonspuit<
24 maïstelers kunnen iruv

betreft minimale of maximale
oppervlakte maïs.
Deelname aan een eerder pro-
ject vormt geen belemmering.
Een groot deel van de project-
kosten wordt gefinancierd door
WCL de Graafschap. De eigen
bijdrage bedraagt 330 gulden.
Maïstelers betalen daarnaast
10 gulden per ha.

Opgave voor deelname aan dit
project zo spoedig mogelijk bij
DLVRundvee Oost in Deventer
(0570 - 501 515) of gebieds-
makelaar Paul Seesing (0314 -
625000).
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Deze informatiekrant van WCL
De Graafschap wordt drie tot vier
keer per jaar gratis, huis-aan-huis
verspreid in het werkgebied van
het WCL.

Het projectbureau van WCL De
Graafschap maakt deel uit van
het Servicecentrum Plattelands-
ontwikkeling Achterhoek (S.P.A.).

Contactpersoon:
Paul Seesing
S.P.A.

Hummeloseweg 85,
7021 KN Zelhem.
tel. 0314-625 000
fax. 0314 -641 909

email: post@stichtingspa.nl



TE HUUR AANGEBODEN:

bedrijfsruimte
3 bedrijfshallen van elk 300 m2 en 1 kantoorunit van 260 m2.

Locatie industrieterrein Vorden.

Voor inlichtingen: 026-4430646 - E-mail: mcadvies@wxs.nl
dhr. GJ. van Kessel

GOLDEN LEAF PUBLISHING
* TEKSTCORRECTIE

* SAMENSTELLEN RECLAMETEKSTEN

* ONTWERP FOLDERMATERIAAL

* OPMAAK EN COÖRDINATIE VAN
ADVERTENTIES

* ONTWERP EN AANLEVERING VAN
VISITE-4fiN COMPLIMENT-CARDS

TEL: 0575-525375 WARNSVELD

DESGEWENST INZAGE REFERENTIEMATERIAAL

7 Café restaurant • zalen

Se Herberg"
Dorpsstraat 10 • Vorden

bodega

Zondag 28 mei na het motorspectakel

Optreden van "Het Weer" (voorheen storm)

Zaal open 16.30 uur

Aanvang 17.00 uur

kaarten in voorverkoop f 12,50

keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken

comfort
verhogend

Isolerend

koude- en
warmte isolatie

inbraak
vertragend

een
\ veilig gevoel

Spoorstraat 28, Ruurlo Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u.
Tel. (0573) 45 20 00 (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

l OPRUIMING BANKEN l
• LAATSTE WEEK MET l
" 200.-EXTRA KORTING! "l
l
l
l
l
l
l
l
L

Stewart - 2'/2-zits, stof, zacht groen

Lanaken - 2-zits, stof, steenrood

Sorbonne - 2'/2-zits, stof, streepmotief

Kasteelbank - 2-zits, dessinstof

Vision - 2-zits, leer, zwart

Road - 2-zits, leer, 'roest'bruin

Nuance - 2'/2 zits, streepstof, geel/blauw

Onslow - 2 ' /2 zits, seniorenbank,

dessinstof,

Ook diverse bijpassende fauteuils in de aanbieding!!!

1.945,-1
1.955,- I
1.840,-

2,250, 2.050,
1.275,-
945,-

1.795,- -

1.540,- J

vu o ti e n 1Ë| p / u p e n:

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.(0575) 46 46 00
www.heerlijkwonen.nl

's maandags gesloten

l
l
J



^ 1 flQ !
Jack van J^HT?5 « O O P l "t ü j

95

modecentrum

sen ruurlo

dorpsstraat 22
tel. 0573-451438

IPECIAL

^ 7 Q !
Pantalon yan>87- « O O P l U ,

modecentrum

§en ruurlo

dorpsstraat 22
tel. 0573-451438

Open dag crematorium & begraafplaats Slangenburg
Op zaterdag 27 mei houdt
het crematorium & be-
graafplaats Slangenburg
te Doetinchem open huis.
Het publiek is welkom
voor een uitgebreide
rondleiding door het ere
matorium en over de
daarbij gelegen begraaf-
plaats. Tevens is er gele-
genheid om een kijkje
achter de schermen te ne-
men en vragen te stellen.

Diverse organisaties zullen

met informatiestands aan-
wezig zijn zoals: • Stichting
'achter de regenboog' (ver-
liesverwerking bij kinderen)
• Stichting 'ouders van een
overleden kind' • notaris-
kantoor Pera • Humanis-
tisch Verbond • AWL Uit-
vaartzorg.

KINDEREN EN DE
DOOD
Er blijkt een enorme be-
hoefte aan informatie te

zijn bij ouders en verzorgers
van kinderen die worden ge-
confronteerd met een over-
lijden.
Vragen als: wat vertel ik
mijn kind? gaat het mee
naar de crematie of begrafe-
nis? enz. enz. Crematorium
Slangenburg heeft in sa-
menwerking met tekst-
schrijfster Joyce de Schepper
een boekje uitgegeven dat
voor ouders en verzorgers
een handreiking kan zijn
als een kind te maken krijgt

met een sterfgeval.
Voor illustraties in het boek-
je wordt gebruik gemaakt
van kindertekeningen die
naar aanleiding van een
klassegesprek over de dood,
door groep 7-8 van de Schil-
dersoordschool te Zelhem
zijn gemaakt. Deze prachti-
ge tekeningen worden geëx-
poseerd in de wachtruimte
van het crematorium. Het
boekje wordt gratis uitgege-
ven.

INFORMATIE
EN BEZICHTIGING
Tijdens deze open dag kan
informatie worden verkre-
gen over diverse algemene
zaken en kosten. Er zijn
steenhouwers met diverse
modellen grafstenen aanwe-
zig en er worden een aantal
kisten opgesteld. Tevens zul-
len er oude lijkkoetsen en
rouwauto's (T-Ford) aanwe-
zig zijn. De aankleding met
diverse bloemstukken
wordt verzorgd door Agron-

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

Coma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 100
Medewerkers) is een door Lloyd's
gecertificeerde onderneming, die zich
beweegt op het gebied van de toelevering
van halffabrikaten en complete eind-
producten. Deze producten worden in
hoofdzaak vervaardigd uit dunne plaat-
of bandstaai De fabricage vindt plaats
op moderne grotendeels CNC-gestuurde
machines (kleine tot middelgrote series),
waarbij in de ontwerpfase gebruik
gemaakt wordt van CAD/CAM facilitei-
ten. Voor de grote series wordt gebruik
gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of speciaalmachi-
nes.

Coma B. V. Metaalwarenfabriek is geves-
tigd aan de Ruurloseweg 80" te Hengelo
G/d.

Door groei en erg goede vooruitzichten is Goma B.V. Metaalwarenfabriek op
zoek naar enthousiaste

CNC-kanters / -stellers
CNC-ponsers
LASSERS (voornamelijk. Tig alum.)

SCHUURDERS (oppervlaktebewerkers)

De werkzaamheden worden verricht in een 2-ploegendienst en bestaan onder
meer uit het (zelfstandig) omstellen van deze machines en/of uitvoeren van
bewerkingen en tussentijdse kwaliteitscontroles.

Voor de eerste drie functies vragen wij:

- lts (metaal) en/of ervaring met plaatwerkproducten

Naast een prettige werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden wij u
de mogelijkheid verder te ontplooien door aanvullende functieopleidingen.

Bent u geïnteresseerd, wilt u nadere inlichtingen of voor één van deze
functies in aanmerking komen? Neem dan kontakt met ons op of stuur een
brief (voorzien van c.v.) aan:

Goma B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afd. PZ, dhr A. Abbink.
Postbus 8, 7255 ZG HENGELO (GLD) tel.:0575-468211

opleidingen uit Doetin-
chem. Daarnaast is er een
uitgebreide serie sierurnen
waaronder diverse model-
len kinderurnen zoals bij-
voorbeeld beren in brons en
keramiek, glassculpturen,
een collectie medaillons etc.
Als een van de weinige ere
matoria beschikt Slangen-
burg over een kinderhofje
met een speciale urnen-
muur waar alleen kinderur-
nen in worden bijgezet en
een verstrooiveldje met mo-
nument voor overleden ba-
by's en foetussen.
Er zal een indrukwekkende
theatervoorstelling worden
gegeven over verliesverwer-
king bij kinderen (gratis toe-
gang voor jong en oud).
Deze open dag is een initia-
tief van crematorium Slan-
genburg, gemeente Doetin-
chem en AWL-uitvaartzorg.
Hiermee willen deze drie or-
ganisaties beantwoorden
aan de steeds sterker wor-
dende vraag naar informa-
tie omtrent uitvaartvormge-
ving.

Voor informatie kan gebeld
worden met de heer GJ.
Brinkerhorst, tel. 0314-
345774. (Zie advertentie.)



DE SPORTIEVE
STADSFIETS
De moderne en modieuze stadsfiets

met een kort gebouwd, sportief

frame voor een actieve en comfor-

tabele houding en soepel bochten-

werk.
Met een oversized onderbuis voor

extra stabiliteit.
Het damesmodel heeft bovendien

een fraaie dubbel gebogen boven-

buis met lage instap.

Een opvallend model met een uit-

stekende prijskwaliteitverhouding.

In vergelijking met bijvoorbeeld de

Perfect is de Trendy iets sportiever

en modieuzer uitgevoerd.

PLUSPUNTEN VAN DE TRENDY:

Speciaal model
Zwart stuur • Zwarte aluminium velgen

Nexus 4 • AXA SL7 veiligheidsslot
Inclusief snelbinder

Uitermate krasbestendige lak

KLEUR
nachtgroen

FRAMEHOOGTEN
Heren Dames

57/61/66 54/57/61

BLEUMINK TWEEWIELERS
DE F l E T S S P E C l A L l S T Dorpsstraat 12 • Vorden • Telefoon 0575-551393

ar Kompleet
verzekerd

Vraag naar de voorwaarden Horlings

U vindt Horlings Kompleet Optiek aan de Dorpsstraat 8,7751 BB Vorden, telefoon (0575) 55 55 44

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

NIEUWSGIERIG?
BEHOEFTE AAN

EERLIJKE INFORMATIE?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een uitvaart in uw ei-
gen stijl te gieten? Zou u wel eens met deskundigen willen praten
over verliesverwerking of nalatenschap? Of houdt ü 'gewoon' van
mooie dingen en muziek-uit-het-hart? Kom dan naar de

OPEN DAG
CREMATORIUM &

BEGRAAFPLAATS SLANGENBURG

U kunt zich dan in een ontspannen sfeer breed oriënteren:

• inspirerende voorbeelden van . .
• live muziek door . . .
• persoonlijk advies van ...
• rondleidingen . . .
• ontroerende voorstellingen van .
• rondleidingen . . .
• informatiestands van ..

bloemwerken, kisten, sierurnen
zangeres Anna Konings
notaris Mr. Pera
over begraafplaats 'Slangenburg'

. een bijzondere theatergroep
door het crematorium
- Stichting 'Achter de Regen-

boog'(verliesverwerking bij
kinderen)

- Humanistisch Verbond
- Stichting 'Ouders van een

overleden kind'
- AWL Uitvaartzorg

U bent van harte welkom (toegang gratis):

Zaterdag 27 mei, 10.00-16.00 uur
De Nutselaer 4, Doetinchem

® (0314) 345 774

CVN IflDI

BUXUS
diverse vormen in pot laatste exemplaren van dit plant-

seizoen

NU MET 10% KORTING
Verkoop: vrijdag 26 mei en zaterdag 27 mei

vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni
of na telefonische afspraak.

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

GO/144
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Goma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 100
Medewerkers) is een door Lloyd's
gecertificeerde onderneming, die zich
beweegt op het gebied van de toelevering
van halffabrikaten en complete eind-
producten. Deze producten worden in
hoofdzaak vervaardigd uit plaat-
of bandstaai. De fabricage vindt plaats

op moderne grotendeels CNC-gestuurde
machines (kleine tot middelgrote series),
waarbij in de ontwerpfase gebruik
gemaakt wordt van CAD/CAM facilitei-
ten. Voor de grote series wordt gebruik
gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of speciaalmachi-
nes.

Coma B. V. Metaalwarenfabriek is geves-
tigd aan de Ruurloseweg 80° te Hengelo
Gld.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Deze fulltime functie bestaat onder meer uit het bedienen van de tele-
fooncentrale, het ontvangen en te woord staan van bezoekers en het
verrichten van administratieve werkzaamheden.

Wij vragen:

- opleiding op MEAO-niveau (administratief)
- goede contactuele eigenschappen
- accuratesse en affiniteit met cijfers
- flexibele houding
- kennis van de Duitse taal in woord en geschrift

Bent u geïnteresseerd in deze functie of wilt u nadere inlichtingen?
Neem dan contact met ons op of stuur een brief (voorzien van c.v.) aan:

Goma B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afd. PZ, dhr. A. Abbink
Postbus 8
7255 ZG HENGELO (GLD)
tel.: 0575-468211



Project Vervoer School Hoge succes Nieuwste collectie:

2000 gulden voor Enschede!!

Speelplaats veranderd in verkeersplein.

School Hét Hoge stond de afge-
lopen week geheel in het teken
van het "Project Vervoer". Dat
project werd afgelopen week-
end afgesloten met een optocht
van versierde voertuigen, fiet-
sen en karretjes. Groep acht
had een oude auto op de kop ge-
tikt. Daarin een bruidspaar,
echter de auto moest geduren-
de de gehele route geduwd wor-
den.

Alle leerlingen van de school (320)
deden aan de optocht mee. Ze wa-

ren uitgerust met een emmertje
om bij de mensen die langs de rou-
te stonden geld voor de ramp in
Enschede op te halen. Ook de ou-
ders lieten zich niet onbetuigd. In
totaal werd 2000 gulden opge-
haald!!.
Het "Project Vervoer" had nog
meer pijlen op haar boog. Zo was
de Aanspanning "In de Reep'n" ko-
men opdraven om een aantal oude
rijtuigen te demonstreren. Voor de
kleuters was er een huifkartocht
georganiseerd. Alle groepen van
school Hoge mochten kijken en

vragen stellen aan de wegenwacht,
die op bezoek kwam.
Groep 4 van juf Marian Harenberg
en groep 3 van juf Ans Brummel-
man bracht een bezoek aan het
Speelgoed- en Blikmuseum in
Deventer. Groep 6 van meester Che
valtóng, evenals groep 5 en 6 van
juf Hennie van Muien bekeek het
Vervoersmuseum in Borculo. Ook
was erbij de school een zogenaamd
verkeerspark uitgezet. Tijdens het
"Project Vervoer" kreeg het onder-
wijzend personeel van school Hoge
veel hulp van de ouders.

Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

Erwin Plekkenpol

wint op
"Delden- circuit"

Erwin Plekkenpol is er zater-
dagmiddag in geslaagd om de
door de VAMC "De Graafschap-
rijders" georganiseerde cross-
wedstrijd in de Superklasse
winnend af te sluiten. Gelokt
door het prachtige weer gingen
in totaal 27 rijders van start.
Vanwege het veiligheidsaspect
en tevens om het geluid zoveel
mogelijk te beperken besloot
de organisatie in 2 groepen te
rijden met uiteindelijk een A en
een B finale.

Tijdens de wedstrijden werd de
baan voortdurend "nat" gehouden
om zoveel mogelijk stofoverlast te
vermijden. De prachtige sportmid-
dag werd afgesloten door voorzit-
ter Joop Wuestenenk die de gratis
door de firma Kettelerij beschik-
baar gestelde bloemen aan de ver-
schillende klassewinaars uitreikte.
De Vordense bevolking kan i.v.m.
het 50 jarig bestaan van "De Graaf-
schaprijders" op zondagmiddag
28 mei van meer motorsport ge
nieten tijdens de zgn. "Jubileum-
middag". Eveneens vanwege het
gouden jubileum is het "Delden-
circuit" zaterdag 20 mei en zater-
dag 27 mei gesloten.
De uitslagen van de races op deze
zaterdag 13 mei waren:
Superklasse: l Erwin Plekkenpol
40 punten; 2 Marcel Bulten 34; 3
Rudy Boesveld 28.
Klasse 125 CC: l Henk Kok 40 pun-
ten; 2 Wouter Dijkman 28; 3 Pa-
trick Koning 26.
Recreanten: l Andre Schoemaker
60 punten; 2 Kees Kooien 54; 3
Joop Wuestenenk 50.

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt voor Vorden een

bezorger(ster)
voor om de week
dus 1 week bezorgen en dan weer
1 week vrij!
Min. leeftijd 15 jaar!
Ouderen zijn zeer welkom.
Prima verdiensten!
Wat dacht u van ± f 80,- tot f 100,-
per week plus de mogelijkheid van
bonussen, gratis krant, regenpak en
diverse extra's!

Bovendien voor de snelle beslisser
een startpremie van f 150,-.
Inlichtingen bij mevr. Winkels 0575-552886

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

se H o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

v.o.f.

e g b e d r i j f

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

Vliesbehang van D'imago
Vanaf heden heeft Harmsen
Schildersbedrijf er weer een bij-
zondere D'imago collectie bij;
vliesbehang gecombineerd met
fraaie kamerhoge stoffen.

Vliesbehang is een nieuw soort be-
hang, dat vele voordelen met zich
meebrengt. Door de vernieuwde
samenstelling van dit soort be
hang wordt behangen weer leuk.
Men hoeft het behang niet meer
in te lijmen. Men kan met droge
banen behang werken. Het be-
hang scheurt niet en is kreukher-
stellend. Kortom: iedereen kan
met vliesbehang snel en gemakke-
lijk behangen als een vakman.
Niet alleen de technische verbete
ring maakt deze nieuwste D'ima-

go collectie bijzonder. Ook de des-
sins en kleuren zijn origineel en
eigentijds.

De vormen en het relief geven het
behang en de stoffen een struc-
tuur mee, waardoor de wanden en
raampartijen een levendig karak-
ter krijgen. Zo vindt men deze col-
lectie behang dat doet denken aan
kant, ajour breiwerk en wafel-
doek.

Nieuwsgierig geworden en toe aan
een metamorfose, kom dan eens
geheel vrijblijvend naar de winkel
om door de collectie te bladeren.
Schildersbedrijf Harmsen helpt
graag met een goed en belange-
loos advies.

Europese Wereldwinkeldag
in Vorden
Een keer per jaar brengen We-
reldwinkels in alle Europese
landen hun werk en dat van de
producenten in de ontwikke-
lingslanden onder de aan-
dacht. Zaterdag 27 mei heeft
Wereldwinkel Vorden in ver-
band hiermee een apart pro-
gramma.

Die dag kan worden geproefd van
de lekkerste recepten die door on-
ze vrijwilligers zijn gemaakt. Dit
alles gebeurd op het pleintje voor
de winkel aan de Raadhuisstraat 6
(naast het Dorpscentrum).

Vrijwilligerswerk is maatschappe-
lijk niet meer weg te denken. Bij
de Wereldwinkels alleen al zo'n
12.000 mensen die een groot of
kleiner deel van hun tijd beschik-
baar stellen. Het gaat om heel veel
uren, om mensen die 's nachts ook
wakker liggen omdat er misschien
problemen zijn met personeel of
inkoop, oom mensen die de uitda-
ging van hun leven hebben gevon-
den. Laten we eerlijk zijn zonder

de vrijwilligers zou de eerlijke han-
del nooit zo tot bloei zijn geko-
men. Eens per jaar presenteren al-
le Europese Wereldwinkel zich. le-
der zal op zijn eigen manier de
eerlijke handel aan de orde stellen.
Hoe vrij is die handel? Op zater-
dag 27 mei staat bij Wereldwinkel
Vorden een proeverij op het pro-
gramma. Met veel nieuwe produc-
ten (palmhart, braaisaus etc.) van
Fair Trade worden lekkere hapjes
klaargemaakt. Er is tevoren uitge
probeerd en geproefd en enkele
van de lekkerste recepten zullen
we dan presenteren. Mocht u zelf
niet alleen van lekker eten houden
maar ook van lekker koken dan is
het kookboekje van Fair Trade (f
4,95) een goed begin om o.a. met
deze nieuwe producten aan de
slag te gaan. Heel apart, heel lek-
ker!

27 Mei zal aantonen dat we een in-
ternationale beweging van beteke-
nis zijn. Een beweging waar onze
partners in ontwikkelingslanden
echt iets aan hebben!

Kerken beleggen gespreks-
avond met boeren
De Commissie Vorming en Toe-
rusting van de gezamenlijke
kerken in Vorden beleggen
woensdagavond 24 mei uur in
het "Achterhuus" een gespreks-
avond met als doel de boeren te
steunen. Deze avond is in feite
een vervolg op de bijeenkomst
die in februari j.l. plaats vond.

Toen organiseerden de kerken ook
een avond voor boeren en andere
belangstellenden om samen na te
denken en te praten over de moei-
lijkheden die veel boeren in deze
tijd ondervinden.
Intussen is er al weer een waterval
van regelingen over de boeren uit-
gestort: opkoopregelingen, sloop-
premies en kuub voor kuub rege-
lingen. Elk antwoord watje hier als
boer opgeeft, heeft verstrekkende
economische gevolgen. Stoppen?

Doorgaan? Noem maar op! Voor de
avond op 24 mei zijn alle boeren
en boerinnen uitgenodigd.Uiter-
aard is ieder belangstellende wel-
kom.Omdat tijdens die bijeen-
komst de nadruk zal liggen op de
persoonlijke gevolgen van de be-
slissingen is Hans Aalberts uit
Twello uitgenodigd. Hij is name
lijk contactpersoon van de ZOB
UGO, een zelfhulporganisatie voor
agrariërs in de knel.
Enkele jaren geleden heeft hij zijn
tuindersbedrijf in Twello moeten
stoppen en wil hij de ervaringen
die hij daarmee heeft opgedaan,
graag delen met andere boeren en
tuinders. Ook zal Jan van Huet Lin-
deman, die jaren geleden al is ge
stopt met zijn pluimveebedrijf in
Winterswijk aanwezig zijn. De na-
druk van die avond zal liggen op
het persoonlijke gesprek.

Du ivensport

P.V. VORDEN
Afgelopen zaterdag hebben de Ie
den van de P.V. Vorden allen met
een regenkapje op, hun duiven op
zitten wachten. Er stonden twee
vluchten op het programma t..w.
St. Ghislain Hornu (250 kilometer)
en Alblis (510 kilometer). Ondanks
het zeer vochtige weer kwamen de
duiven snel huiswaarts.

De uitslagen van St. Ghislain Hor-
nu zijn: Aen A Winkels l, 5, 8,10,
18; J. Meyer 2, 9, 15, 20; GA Wes-
selink 3,14; G. Boesveld 4; DJ. Go-
tink 6,17; M.M. Tiemessen 7; H.W.
Oldenhave 11; R. Eykelkamp 13;
HA Eykelkamp 16; J. Burgers 19.
Uitslagen Alblis: G. Boesveld l, 2,5,
7, 10, 14, 16, 17; HA Eykelkamp 3,
4,12,19; H. Stokkink 6, 8; H.W. Ol-
denhave 9, 11. 18; J. Burgers 13;
M.M. Tiemessen 15, 20.



Bacardi
jenever
van 26,95 voor

0,71/1,0
van 26,95/34,95 voor

23,95/31,95
+ 10 Rocks

Scoldi Whiskj

Vieux

Parade
van 24,95 voor

Hankey, Bannister

whisky
van 23,95 voor

Boomsma

vlierbessen
of bramen
van 20,95 voor

17,95
+10 Rocks SUPER DE BOER

Slijterij-wijnhandel ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Bootz

div. likeuren
van 19,95 voor

17,95
+10 Rocks

Aanbiedingen geldig t/m 3-6-2000

Wist u dat:
Wij radio's, televisies, koelkasten, wasautomaten, magne-
trons enz voor u repareren ?
Wij ook klein huishoudelijk zoals koffiezetapparaten, strijk-
ijzers, telefoons en scheerapparaten voor u repareren ?
Wij gespecialiseerd zijn in antenne- en satellietsystemen?
Al deze apparaten bij ons te koop zijn?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurt-
schap Varssel) zit?

Dan hoeven wij u niet te vertellen dat wij
Rowi Elektro zijn!

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652
Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800

de Volkskrant
vraagt voor Vorden een

distributeur/
bezorger
minimum leeftijd 15 jaar.

Info: telefoon O8OO-O230351 (gratis nummer)

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc. •

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

Zaterdag 27 mei

Vordense
Wereldwinkeldag

Op het pleintje voor de winkel,
naast het Stampertje.

Van 11 tot 16 uur.

met proeverij
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden

WERELDWINKEL
Telefoon 0575-551987

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf

"N«ML$
Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

HANDELSONDERNEMING
Vestiging: Vierakker

Tel.: 0575 - 572400 Fax: 0575 - 572401

• ZITGRASMAAIERS

• AUTO'S

• HOUTKACHELS

Kremerskamp 44
7231 GV Warnsveld
Tel.:0575-528604
Mobiel: 0622 073 702

J a c q u e s V i l l e n e u v e

M o d e l w o r n b y J a c q i / e s V i l l e n e u v e S o l
M o d e l s h o w n : V i g i l a n t e

U.v B o l l e s p e c i a l i s t

Horlings
/(omp/set Optiek

Dorpsstraat 8, Vorden



PARADE PARADISE
wonen op weelde

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o T e l . : 0 5 7 3 45 12 39

Ben jij de
collega
die wij
zoeken?

Wij van Autobedrijf Groot Jebbink
willen ons enthousiaste en professionele team
op korte termijn uitbreiden met een

autotechnicus
die de opleiding APK keurmeester heeft afgerond of
bereid is deze te gaan volgen.

Wil jij deze functie gaan vervullen bij dit dealerbedrijf
met de persoonlijke aanpak van een dorpsgarage?
Zit klantvriendelijkheid je in het bloed?
Bel dan Jan Groot Jebbink op 0575-552222.

Harreveld on wheels and airshow

Dit evenement wordt dit jaar al weer voor de veertiende maal gehou-
den en de airshow voor de negende maal. Op Hemelvaartsdag, l juni,
wordt in Harreveld een officiële startbaan van zeshonderd meter aan-
gelegd en het dorp wordt toepasselijk omgedoopt tot „Aerodrome
Harreveld". In het dorp zijn nog veel meer aktiviteiten met onder
meer auto's en motoren.

Meer dan vijfentwintig attracties
vormen dit enorme evenement,
de grootste attractie is echter de
airshow, gehouden door de Rijks
Luchtvaartdienst. De start- en lan-
dingsbaan van ruim zeshonderd
meter wordt speciaal voor deze
dag aangelegd en hier wordt op
Hemelvaartsdag één van de weini-
ge, zo niet enigste airshow van
Nederland gehouden. Ook is er
een mobiele luchtvaartverkeers-
toren opgesteld. Het luchtruim bo-
ven Harreveld en omgeving is op
deze dag speciaal gereserveerd
voor de vliegshow. Het evenement
wordt geopend door Parateams
van vliegveld Teuge met een 2x18-
sprong. Daarna staan diverse de
monstraties en aerobatic shows
van verschillende formaties op
het programma. Zo kunt u o.a. de
Fokker Four vier toestellen-forma-
tievlucht zien, maar ook het F-16

squadron demo. Het Fokker Four
team bestaat nu 18 jaar en hun
doel is het promoten van de
Nederlandse Luchtvaart in bin-
nen- en buitenland, maar vooral
plezier beleven aan het voorvlie-
gen van de S 11, een éénmotorig
tweezitsvliegtuig, al meer dan
veertig jaar geleden ontworpen
door de Fokker vliegtuigfabriek.
Bij de airshow van de F 16 zult u
niet één, maar maar liefst 4 F 16's
zien van de vliegbasis Volkel. Zij
zullen zorg dragen voor een sensa-
tionele show. De veiligheid van ie
dereen krijgt de hoogste aandacht
van de organisatoren. De vier toe
stellen gaan een schijnaanval uit-
voeren op Aerodrome Harreveld:
vanuit vier verschillende richtin-
gen en na elkaar naderen de be
kende straaljagers het vliegtuig.
Verder zijn er demonstraties van
heljcopters en grasshoppers, maar

ook zijn er zweef toestellen en de
monstraties reclame slepen. U
kunt ook zelf de lucht in: er zijn
diverse helicopters waarmee men
rondvluchten kan maken.
Buiten de airshow is er nog veel
meer de moeite waard om te be
kijken. Wat dacht u van het mo-
torcircuit, compleet met spring-
schansen en chicanes, dat
midden in het dorp is aangelegd.
Hier worden motorcross, fun-car
races en quadraces gehouden.
Verder is er een grote stoommani-
festatie met door stoom aangedre
ven walsen, tractoren, auto's en
treintjes. Diverse motor- en auto-
oldtimerclubs zijn ook deze dag
aanwezig met hun voertuigen
evenals vrachtauto's op een schaal
van 1:4. Op de voetbalvelden en
weilanden in en om het dorp zijn
hoovercraftdemonstraties, para-
bounce (zweven op vijftig meter
hoogte aan een luchtballon) en
voor de kinderen is er een traps-
kelterbaan, een springkussen en
nog veel meer. Niet te vergeten is
de jaarmarkt met ruim vijftig kra-
men, oude ambachten, draaiorgel
en dweilorkest.

AUTOBUMUf

Groot
Jebbink Rondweg 2,

7251 RV Vorden

l INFORMATIELIJN:

GRATIS 0800 - 022 66 22 OF 0800 - KWFKANKER.
[ii|ding/Kc KWF) Ambterda

Drukwerk-
problemen?

Wij helpen u
graag.
Wij werken samen met
diverse reclamebureaus,
schrijvers e.d.
Deze mensen ontwerpen
voor u de meest uitgebreide
folders e.d. in meerdere
kleuren.

Ook bij eenvoudig werk kan
het net dat beetje extra
geven.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 657378 - E-mail: info(8we«vers.nl - ISDN 557370
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Wandtegel
lichte marmerstructuur

in lichtgrijs en beige
formaat 20x25 cm

nu voor:

Vloertegel
Beige met cottolook

formaat 30,5x30,5 cm
slijtgroep 4

14."

Palletvoordeel

Wandtegel
wit met lichte

marmerstructuur
formaat 15x20 cm

nu voor: 16."

Palletvoordeel

Vloertegel
Dubbelhard gebakken
met granietstructuur
formaat 30x30 cm

slijtgroep 5

Palletvoordeel

Doucheset
DoucheThermostaatkraan

+ luxe glijstangset
kiwakeur!

van 409,-
nu voor:

Wandcloset
wit, incl. inbouwreservoir

en druktoetspaneel,
Kiwakeur met l O jaar garantie,
(ook in pergamon voor 470,-)

van 798,-
nu voor:

OP=QPHoe is het mogelijk?
Nog maar net gevestigd in Vorden en alweer zö'n spektakulaire aktié van de grootste tegel-

specialist. Pallets vol ongekend voordeel. Profiteer van deze eenmalig lage prijzen.
En wat u misschien nog niet wist we zijn ook op Maandag geopend!

OnbehjUt- de i^o^^tJtUpccuUU^^
: : ' .- «*t*^., .

LTOKO
WAND

VORDEN SMIDSSTRAAT 2 (HOEK ZUTPHENSESTRAAT) TEL 0575-555859
OPEN MAANDAG 10.00-18.00 DINSDAG T/M DONDERDA69.00-18.00 VRIJDAG 9.00-21,00 ZATERDAÖJ9.00-I7,00 l
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KOOPZONDAG
VORDEN

Zondag 28 mei 12.00-17.00 uur
KOOPZONDAG VORDEN
12.OO t/m 17.0O UUR
ZONDAG 28 MEI

N

Deelnemers aan de
Koopzondag zijn:

2. FOTO WILLEMIEN
3. FASHION CORNER
4. HELMINK
5. BLEUMINKTWEEWIELERS
6. SUETERS
7. MD MEUBELEN
8. GARDENMASTER
9. TUUNTE FASHION

10. HORLINGS KOMPLEET OPTIEK
15. WEULEN KRANENBARG BENZINESTATION
16. DROGISTERIJ TEN KATE
17. MEEKS

19. SIEMERINK
20. KLUVERS VORDEN CV
22. GIESEN

Oolr de Vordense
horeca-ondernemers
verwelkomen u gaarne

o

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

OP ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 MEI HOUDT HELMINK MEUBELEN IN
VORDEN EEN SFEERVOLLE SHOW MET VOORLICHTING EN TAL VAN

L INTERESSANTE DEMONSTRATIES IN RELAX- EN SENIORENFAUTEUILS,
EN PRESENTATIES VAN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN ZOALS

WATERBEDDEN, BOXSPRINGS, MATRASSEN ETC.
ONTDEK uw PERSOONLIJKE SMAAK IN WOON- EN
SLAAPCOMFORT BIJ HELMINK MEUBELEN IN VORDEN.

HELMINK
meubelen

demonstraties
retwfauteuits
Met handbediening,
elektrisch, met opstahulp of
massage. Seniorenfauteuils e\>t

op maat aangemeten.

H E L M I N K

n
M A A K T

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

H E T M O O f £ R B / \ U T H U I S



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

KOOPZONDAG VOORDEEL!!!

Voor ALLE HERENMODE geldt op
koopzondag 28 mei:

Het tweede
artikel voor
de HELFT
VAM DE

PRIJS
(U ontvangt 50% korting
op het goedkoopste artikel).

Aanbieding alleen geldig
in winkel Vorden op 28 mei.

[FA s H i o N )
mode voor het héle gezin

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

^ • * • . » » • . » » » * * » » » » » *

AANBIEDING

Diverse zomerjacks

met kortingen tot 40%

CORNER

the o be
Vorden • Zutphenseweg 8

l
:

i
:;
I:

i
;

10% KORTING

brillen
contactlenzen
goud/zilver
horloges

juwelier opticien

VORDEN

Koopzondag 28 mei
Tijdens onze

koopzondag, krijgt u

GRATIS
All Protector
t.w.v. f 14,50 (beschermen schoenen

en kleding tegen vocht en vuil)

bij elk paar «choenen vanaf f 100,-

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel. (0314) 681378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel. (0575) 553006

Giesen@Shoes.nl

VORDEN
www.Giesen.Shoes.nl

Koopzondag
28 mei

en
Hemelvaartsdag
geopend van 10.00 tof 17.00 uur

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

Iedereen die heeft deelgenomen aan
onze paaskleurwedstrijd kan op

KOOPZONDAG 28 MEI
komen GRABBELEN

Tevens kun je
de kleurplaat
weer meenemen

KLUVERS VORDENC.V.
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318



Drie modellen:
Een wereld van mogelijkheden
Lafree biedt drie modellen electrische fietsen aan - E-Race, E-Trans en E-
world - elk met een eigen set aanbevolen accessoires om aan de specifieke
eisen te voldoen.

DE E-TRANS
Deze versie van de Lafree is, tezamen met het accessoire pakket, het ultieme model
voor woon-werkverkeer. De zwaar uitgevoerde bagagedrager is bijzonder nuttig voor
het vervoeren van boodschappen, een aktetas, een sporttas, enz.
Accessoires: zware bagagedrager, pomp, spatborden, dynamoverlichting.

DE E-RACE
Verkrijgbaar in fel geel en met een verende voorvork. Dit model heeft een duidelijk
sportief karakter. De vering komt bijzonder goed van pas om op oneffen wegen de
ergste schokken op te vangen en een heuvelachtige rit comfortabeler te maken. Met
enkele aanpassingen uit de set accessoires kan de E-Race ook een fantastische
manier zijn om naar school of naar het werk te gaan.
Accessoires: sportieve bagagedrager, pomp, batterijverlichting

DE E-WORLD
Dit model heeft een lagere instaphoogte dan de twee andere modellen, om gemak-
kelijker te kunnen op- en afstappen. Een stevige bagagedrager is ook standaard in-
begrepen, waardoor de E-World een praktische oplossing is voor wie de fiets bui-
tengewoon zwaar moet belasten voor werk of in vrije tijd.
Accessoires: fietsmand, dynamoverlichting.

Voor info en demonstratie:

DEMONSTRATIIDAG
tot 21.00 uur

DE Fl ETSSPECIALI ST
BLEU M IN K TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

Demonstratiedag 3 juni bij Bleumink Tweewielers in Vorden

De kracht achter de fiets
Lafree Electric Bicydes
Begin juni 1999 is Lafree
Europe opgericht als een
onafhankelijke divisie
van Giant Europe. Wat be-
treft ervaring zou er dus
geen grotere naam achter
ons kunnen staan.

Giant is momenteel de
grootste producent van
kwaliteitsfietsen ter wereld.
Het bedrijf geniet interna-
tionale reputatie door con-
stante innovatie, en heeft
een groot aantal van de
meest geavanceerde ontwik-
kelingen in fietsontwerpen
en productietechnologie op
haar naam staan.
Met de introductie van de
Lafree electrische fiets heeft
Giant de traditionele pe
daalkracht een extra impuls
gegeven, en brengt daarmee
een geheel nieuwe belevenis
op het gebied van fietsen op
de markt. De Lafree fiets
met electrische ondersteu-
ning vertegenwoordigt een
handige, gezonde en milieu-
vriendelijke manier van in-
dividueel vervoer, die func-
tionaliteit en plezier ver-
enigt. De gehele collectie
Lafree fietsen zal worden ge

lanceerd als de perfecte op-
lossing voor de hedendaag-
se, gestaag toenemende ver-
keers- en parkeerproble-
men.

EEN ANDERE MANIER
OM ER TE KOMEN
De Lafree is een nieuw soort
fiets met electrische onder-
steuning, speciaal ontwik-
keld om de problemen en
frustraties te bestrijden, die
het rijden in de stad met
zich meebrengen.
Net zo belangrijk is het, dat
de Lafree ontworpen is om
zonder al te veel inspanning
en met veel genoegen te
kunnen fietsen. De electri-
sche motor komt u te hulp,
zodra u begint te fietsen. Als
u extra vermogen nodig
heeft, om bijvoorbeeld een
heuvel op te gaan, draait u
gewoon aan de gashendel.
Alle fietsen hebben een ac-
tieradius van tussen de 30-
40 km, bij een snelheid van
25 km/uur. Het tussendoor
opladen van de fiets kan
niet eenvoudiger. Steek het
laadsnoer van de Lafree in
het dichtsbijzijnde stopcon-
tact of neem de draagbare

accuset, met eigen oplaat-
unit, mee naar huis of kan-
toor om in 3!/2 a 4 uur tot
volledige capaciteit te herla-
den.
De Lafree heeft vele moge
lijkheden, waardoor de fiets
een vervoermiddel van on-
schatbare waarde wordt. Hij
is snel (tot 25 km/uur met
electrische ondersteuning).
Hij is compact en daardoor
erg gemakkelijk te manoe
vreren en te parkeren. Hij is
goedkoop in het gebruik, hij
is milieuvriendelijk en
helpt u fit te blijven. Feite
lijk is de Lafree, met steeds
meer stadscentra die voor
auto's afgesloten zullen
zijn, de fiets van de toe
komst.
De Lafree is de eerste electri-
sche fiets met twee verschil-
lende aandrijvingen. Behal-
ve de pedaalbekrachtiging
die u automatisch krijgt als
u fietst, is er ook de "Varia-
bele Power Contror (VPC),
de verstelbare regeling van
het vermogen. Deze extra
hulpkracht wordt ingescha-
keld door simpelweg aan de
VPC-gashendel te draaien.
Zie ook de advertentie.

Op zoek naar...

SPEELGOED - HUISHOUD
CADEAUS - MUZIEK
CD ROM - LECTUUR

Kom dan naar. » Chipknip

S U ETERS

Uw adres voor Romantische, tijdloze en moderne meubelen
eubel/

De gezelligste
meubelzaak

van Nederland

Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg) 7251 EV Vorden. Telefoon (0575) 55 10 30
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