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Vorden gaat in zee met
architect Boerman voor
ontwerp nieuw kazerne
Burgemeester EJ.C. Kamerling liet vo-
rige week tijdens de commissieverga-
dering voor bestuur en ruimtelijke or-
dening weten dat het college van B en
W heeft besloten om de nieuwe brand-
weerkazerne te laten ontwerpen door
architect Boerman uit Steenderen. De
gemeente Vorden had in totaal drie ar-
chitecten aangeschreven met de vraag
een offerte te maken.

Gedeputeerde De Bondt
opent vrijdag 30 mei
fietspad Kranenburg
Op vrijdag 30 mei wordt het fietspad
van Vorden naar Kranenburg geopend.
De openingshandeling wordt verricht
door gedeputeerde J. de Bondt van
Verkeer en Vervoer en burgemeester
Kamerling van de gemeente Vorden.
Hierbij wordt een fietstocht gemaakt
over het nieuw aangelegde fietspad.

Hanneke Mulderije
Gelders Kampioen
Hanneke Mulderije (13) is tijdens het
pinksterweekend Gelders Kampioen
tennissen geworden bij de meisjes tot
en met 14 jaar. In de finale versloeg
Mulderije Nederlands Kampioene Elise
Tamaela uit Culemborg. Door heel aan-
vallend te spelen wist Hanneke Mul-
derije deze partij op overtuigende wij-
ze te winnnen. De setstanden waren 6-
1 en 6-2.
Hanneke Mulderije heeft de laatste
maanden flinke progressie gemaakt.
In de afgelopen jaren was nationaal
kampioen Elise Tamaela haar meestal
de baas. Tijdens de finale om het
Gelders Kampioenschap had Mulderije
geen enkel probleem met de spel van
Tamaela. Hanneke Mulderije staat op
dit moment ongeveer op de twintigste
plaats .op de nationale tennisladder.

Toertocht voor rolskiërs,
skeelers en skaters
op l juni in deze regio
Rolski en Langlaufvereniging Veluwe-
IJsselstreek heeft voor zondag l juni
een toertocht op het programma staan.
De afstanden variëren van vijf tot der-
tig kilometer. De start is bij café-restau-
rant Den Elter aan de Den Elterweg 104

LET OP»
DE CHEMOKARKOMT

ER WEER AAN
Meer informatie op de gemeentepagina

in Zutphen. De route gaat vanaf Den
Elter richting Bronkhorst, door de
Bronkhorsterwaarden, achter Steende-
ren langs naar Rha, Toldijk en via Baak
weer terug naar Den Elter. Voor meer
informatie kan men bellen met
Albertine van Zeeburg: 55 30 52. Zie
ook advertentie.

Volhouden van afdeling
Vorden van Amnesty
International beloond
Dat het zin heeft om voor gevangenen
te schrijven die vanwege hun politieke
overtuiging of geloof gedetineerd zijn,
merkte deze week de werkgroep
Vorden van Amnesty International.
Deze werkgroep schrijft al jaren voor
een groep van 10 gevangenen in Libië.
Deze mensen werden tussen januari
1989 en april 1990 gearresteerd tijdens
massa-arrestaties. Vorig jaar verstuur-
de de werkgroep Vorden 60 brieven
naar de leider Gadaffi. Nooit kreeg de
groep reacties op hun schrijven, maar
de leden hielden dapper vol.
Deze week kreeg Vorden bericht dat er
vier mensen ^p"him" gevangenen wa-
ren vrijgelat(^r De werkgroep Vorden
hoopt dat meer mensen zullen worden
aangemoedigd om samen met de
groep voor andere gevangenen te
schrijven die onterecht gedetineerd
zijn. A
Dit keer scm^en de thuisschrijvers
van Vorden onder meer voor Abd al-
Aziz al- Khayyir uit Syrië, die na een on-
eerlijk proces, vanwege het vreedzaam
gebruik van zijn recht op vrije me-
ningsuiting, tot 22 jaar gevangenis-
straf is veroordeeld. Elk contact met de
buitenwereld is hem onmogelijk ge-
maakt. In de brieven zal worden aan-
gedrongen op onvoorwaardelijke vrij-
lating. Wanneer men mee wil schrijven
kan men zich opgeven bij Ank
Wallenburg (55 23 37) of bij Wilma
Hebbink (55 28 20).

W E E K E N D D I E N S T E N

Klootschiettoeraooi in
Linde op zondag l juni
Zondag l juni organiseert het "Praot-
huus" in Linde een klootschiettoer-
nooi. Hieraan kunnen verenigingen,
buurten, families, straten, wijken en
bedrijven meedoen. Er zijn drie klassen
te weten dames-, heren en een ge-
mengde klasse. De teams bestaan uit
vier personen. Het is toegestaan dat er
per team een bondlid mag meedoen.
Het parcours heeft een lengte van 4,5
kilometer. De start is vanaf het "Praot-
huus". Men kan zich nog telefonisch
aanmelden via 55 64 21.

Avondopenstelling
Gemeentehuis voor
reisdocumenten
en rijbewijzen
Op de dinsdagen 3 en 17 juni 1997 is
het gemeentehuis van 18.30 tot 21.00
uur geopend, uitsluitend voor het
verkrijgen van reisdocumenten en rij-
bewijzen.

Hervormde Gemeente
Zondag l juni 10.00 uur ds. H. Westerink, Bevesti-
ging Ambtsdragers. M.m.v. "de Cantorij".

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l juni 10.00 uur ds. P. Bochanen, Lemeler-
veld.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag l juni 10.00 uur ds. Tsj. Zuidema, Apel-
doorn; 19.00 uur ds. J. Enderlé, Elburg.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 33 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag J juni 10.00 uur Woord- en Communie-
dienst.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag l juni 10.00 uur Eucharistieviering. Sacra-
mentszondag m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 31 mei 18.30 uur Woord- en communie-
viering m.m.v.-Rouw- en trouwkoor.

Weekendwacht Pastores: 1-2 jun i pastoor W.
Grondhuis, Joppe, tel. (0575) 49 42 21.

Huisarts 31 rnei - l juni dr. Dagevors, het Vaar-
werk l, Vorden, tel. 55 24 32.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt danopbellen (zonder af-
spraak) komen of een drinBde visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die^R tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 31 mei - l juni tot 12.00 uur J.H.H, de
Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57. Spreekuur al-
leen voor spoedgevallen a^srdag en zondag
11.30-12.00 uur .

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau teL 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 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 openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem. tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige /.aken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraainx.org, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Ihtro voor l/iui.svfrj>li'gin# 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63.
S't i -unpunl WïnUTSwijk tel . (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen. tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo , tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingsti jden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur , vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 2749.

Begrafenisdienst meidadres tel . 06-8212240.

Staiikmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur .

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur: zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarniering melden bij SWOV.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Laden en stapelen van in
plastic gewikkelde vierkante
of ronde balen. Bel (0573) 45
1393

• Gevraagd in de maand juni:
aardbeienplukkers. F.T. van
Amerongen, Schuttestraat 12,
7251 MZ Vorden, tel. (0575) 55
6408

• Te koop: damesfiets. Ruur-
loseweg 23, Vorden (na 17.00
uur)

• Gezocht: kaardemolen + 2
mooie witte schapenvach-
ten om te spinnen. Tel. 55 68
30 na 18.00 uur

• Te koop: echt leren bank-
stel met blank eiken ge-
raamte, bantou grijs 3+1+1
zits pr. n.o.t.k. Tel. 55 37 59

• Te koop: Citroen Visa 14S,
bouwjaar '85, APK t/m nov.
'97, f 1250,-. Tel. (0573) 45 20
86

• Wat zou u in een pro-
gramma voor de Gemeen-
teraadsverkiezingen 1998
willen opnemen? D66 Vor-
den: Mattie Bakker, Vierakker
52 69 91; Reinhard Nobel,
Vorden 55 25 36; Dick
Somsen, Wichmond 44 19 41

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante planten, uit eigen kwe-
kerij, dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juis-
te? Wij hebben het perfecte
programma voor gewichtsbe-
heersing voor u en begelei-
den u persoonlijk. Bel nu zon-
der verplichtingen: mevr. A.
Eijsink (0575) 52 98 69

• Fietsweek Markelo vanaf
16 juni, 20/30/45/60 km. Inl.
(0546) 36 27 87

• Te koop: aardappelen
Bildstar en Surprise; sla-,
andijvie- en rode bietplan-
ten; rode-, witte-, spits-,
spruit- en bloemkoolplan-
ten; tomaten-, komkom-
mer- en paprikaplanten;
verse groenten, bloemkool,
spitskool en rode bieten.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekrestau-
ratie en loogwerkverzorging.
Vraag vrijblijvend informatie.
C/B Renovatie, tel. (0544) 46
39 54, mobiel: 06-53433398
• Gevraagd: hulp in de huis-
houding bij oudere mensen,
buiten dorp Vorden voor 2
ochtenden per week. Brieven
onder nr. V 10-1, bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Te koop: een Puch Maxi
Rider, macho met kickstarter,
kleur rood-wit, geheel gerevi-
seerd. (0575) 55 23 47

U KIEST TOCH OOK VOOR HET ALLERLEKKERST
Geldig van 26 t/m 31 mei

puikbeste nieuwe oogst

DORE'S 2,5
kilo 398

vers* Import

BOONTJES halve
kilo 298

heerlijk sappige

CONFERENCE
PFREN

RAUWKOST-EXOTEN

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17

Wij zijn tussen de middag
ook geopend

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Op vakantie naar binnen- of
buitenland? Lekker ingeblikt vlees
van slagerij Jan Rodenburg
bij-de-hand

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,75

WEEKEND

Ham-

1 kilof 11,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. fricandeau
100 gram f l j98

Onger. achterham
100 gram f Ij98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram

f2,85

MAANDAG DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 8,95

4 HAMBURGERS
+ 4 VLINDERVINKEN

samen f Oy

MARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI

1 kilo ff 6,25

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook het adres voor een
verzorgde barbecue

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Dinsdaq's BUDGET Da^
Knippen

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie
Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

öel & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

Nergens gezelliger!

Volleybalver. Socii
zoekt een enthousiaste

trainer m/v
voor onze recreanten

Bent u geïnteresseerd?
Bel dan naar Ellen Besselink,
tel. (0575) 44 18 25

mmmmi^^^M^
JUNI

TILT
MUZKKCAFfcRAMO VESTIN6STAD UVf BAND

BIC NKK
FEELINd
MILL STREET

BAND

MELROIE
CRYSTAL
DREAM

:jSWS!jS-M



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje.

Wij noemen hem

Thomas

Eet, Martine en Riek
Wuestenenk-
Brinkerink

21 mei 1997

De Voornekamp 21
7251 VK Vorden

Martine en Thomas rusten van
12.00 tot 15.00 uur en na
22.00 uur

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de
vele kaarten en bloemen die
we hebben gekregen op onze
trouwdag.
Het was een onvergetelijke
dag voor ons.

Herwin en Sabine
Wilgenhof

Vorden, mei 1997

Hartverwarmend waren de
vele felicitaties, kaarten, bloe-
men en cadeaus die ons 40-
jarig huwelijksfeest gemaakt
hebben tot iets heel moois.

Lammert en Toos
Rietman-te Kiefte

Rondweg 4, Vorden

ledereen die ons 50-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag heeft gemaakt,
in welke vorm dan ook, zeg-
gen wij hierbij hartelijk dank.

E.J. Hukker
A. Hukker-Eggink

De Horst 2
7251 PT Vorden

• A.s. zondag 1 juni Vijf-
dorpentocht voor rolski,
skeelers en in-line skates.
Start om 13.00 uur vanaf Den
Elter, Den Elterweg 104 te
Zutphen

Op vrijdag 6 juni zijn wij 40 jaar ge-
trouwd.

W. Bouwmeester
J. Bouwmeester-Bretveld

Gelegenheid tot feliciteren op zater-
dag 7 juni van 14.30 tot 16.00 uur in
zalencentrum 'De Luifel', Dorps-
straat 11 te Ruurlo.

Mei 1997
Beumersteeg 4
7261 LB Ruurlo

Op woensdag 4 juni a.s. hopen wij
samen met kinderen en kleinkinde-
ren ons 50-jarig huwelijk te vieren.

G.J. Zweverink
H.G. Zweverink-Mombarg

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30
tot 17.00 uur in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Op donderdag 5 juni 1997 trouwen
wij om 12.00 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

| Juni 1997
f Prins Clauslaan 13

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur uur
in bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Marco Valster
&
Thea van Meurs

Ons adres:
Het Hoge 60

} 7251 XZ Vorden

Peter Kroese & Hetty Grotenhuys

Ons adres blijft:
Het Karspel 108 te Hengelo (Gld.)

Op dinsdag 3 juni a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
60-jarig huwelijk te vieren.

B. J. Dekkers-Groot Roessink

Wij houden receptie van 15.00 tot
17.30 uur in zaal 'De Keizerskroon',
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

7261 PD Ruurlo, juni 1997
Vosheuvelweg 10a

verliefd ... verloofd ... en gaan trou-
wen op vrijdag 6 juni 1997 om 11.45
uur in het gemeentehuis van Henge-
lo (Gld.).

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 12.30 uur in de Remigius-
kerk te Hengelo (Gld.).

Ons dagadres is hotel-restaurant
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Op vrijdag 13 juni a.s. hoop ik S(
jaar te worden.

A.G.F. Lichtenberg

Wilt u mij feliciteren, dan kan dat op
deze dag vanaf 19.30 tot 22.00 uur
in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Op zaterdag 7 juni zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Jan Pelgrum

Joke Pelgrum-Pelgrum

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vor-
den.

Hoetinkhof 139
7251 WJ Vorden

888888888888888888888£

Op zondag 1 juni hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Henk Klein Haneveld
Dien ie Klein Haneveld-Wasseveld

Wij houden receptie van 16.00 tot
18.00 uur in café-rest. 'De Bogge-
laar', Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Mei 1997
Dennendijk 11
7231 R D Warnsveld

Insulindelaan 22
7251 EK Vorden

KAPSALON BEERNING
Raadhuisstraat 11 • Telefoon (0575) 55 14 62

VAKANTIE
van 9 t/m 23 juni

o)©[L
HORSTMAN

Compactopleiding!
• Autorijbewijs

in verschillende mogelijkheden
van 1 week tot 4 maanden tijd

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. 0653730183

Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.

Met droefheid om haar heengaan, maar tevens
met grote dankbaarheid voor de jaren die zij in
ons midden mocht zijn, geven wij u te kennen, dat
wij toch nog onverwacht afscheid hebben moeten
nemen van onze lieve zorgzame moeder, grooi-
en overgrootmoeder

WILLEMINA JOHANNA
NIJHOF-LANGEN

WEDUWE VAN HENDRIK MARINUS NUHOF

op de gezegende leeftijd van 88 jaar.

Apeldoorn:

Apeldoorn:

H. Bos-Nijhof
D. Bos

D. Vos-Nijhof
M. Vos

Vorden: M. de Jong-Nijhof
J.H. de Jong t

Klein- en achterkleinkinderen

18 mei 1997
'De Matenhof'
Warenargaarde 775

Correspondentie-adres:
Driehuizerweg 59
7312 DT Apeldoorn

De teraardebestelling heeft donderdag 22 mei te Wenum
plaatsgevonden.

Door een genadige complicatie kwam er een
zacht einde aan het leven van onze dierbare

GEERTRUY ANTOINETTE
LULOFS-SCHEFFER

Haarlem, 14-10-1914 Arnhem, 18-5-1997

Arnhem: W.N. Lulofs

Maastricht: Rutger en Ria

Mette, Annemijn
Sabien, Stephanie

Cambridge, Canada: Elsbeth en Willem
Olivier, Nicotine

Hardenbroeklaan 11
6825 AG Arnhem

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil
ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

LAMBERTUS GOTINK

Uit aller naam,
G.D. Gotink-Arfman

Vorden, mei 1997

Smul
van de allerheerlijkste berenproducten

Spaar
voor korting op unieke berenmokken

Bora de Beer!
In het Berenbos te Rhenen wonen beren

die in het verleden zijn mishandeld en

gebruikt zijn als straatartiest.

Om de opvang van deze beren te

ondersteunen heeft een groot

aantal "Beregoeie
Bakkers" een verrukke

lijk assortiment beren-

producten samengesteld.

Met de aankoop van

deze producten steunt u \ C

de adoptie van Bora de beer, één van

de inwoners von het Berenbos.

Bovendien spaart u voor korting op

een prachtige, exclusieve, set beren

mokken Doe mee aan deze

unieke actie van uw

"Beregoeie Bakker"
in samenwerking met

Stichting Berenbos

Rhenen, een initiatief van

Ouwehands Dierenpark!

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerpbesluit
(art. 3:44 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

liggen vanaf 30 mei 1997 gedurende 4 weken ter inzage
de ontwerp-besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager: LR en PC "de Graafschap"
adres: Postbus 89
woonplaats: 7250 HB Vorden

adres van de inrichting: Hamelandweg 2

om: vergunning voor een manege met kantine

2. naam aanvrager: Rimetaal b.v.
adres: Nijverheidsweg 10
woonplaats: 7251 JV Vorden

adres van de inrichting: Nijverheidsweg 10

om: revisie-vergunning voor een metaalbedrijf

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 27 juni 1997.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen pp verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 27 mei 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

N. MEEK
gediplomeerd

pjanostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

VLAAI VAN DE WEEK

abrikozenvlaai

io?5
van 13,95 voor

Roombotercroissants
99

nu voor

Krentenbollen
6 halen

5 betalen
Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

EEN LITER

JONGE
FLORYN

nu voor

Twee Tientjes

GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

Jaarlijkse
klootschiettoernooi
in Linde l juni a.s.

Nu opgeven
telefoon (0575) 55 64 21

Voel ow thuus b'j

't Proathuus
Marie en Fred
Lindeseweg 23, Vorden

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

^HELMINK
M ZUTPHENSEWEG TEl 05752 1514

Steak van
de week

Q^ ^\

4 runder pepersteaks

runderreepjesvlees, ^69
100 gr. £- asperge-hamsalade, <• g9

100 gr.
ebraden gehakt, ^98

-- Zwiebelbraten,

gekookte boeren-
achterham, 100 gr.

49 100 gr. 169

Keurslager

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

gegrillde kaasrollade, ̂ | 75
100 gr. VLEESWAREN

SPECIAL
1

Rabobank
Reizen

Nü boeken is geld besparen!
Bij de Rabobank, het grootste reisbureau van Nederland

Lekker op vakantie, even uit de sleur. Hnkele De aanbiedingen staan wekeli jks vermeld in de

dagen of misschien wel een paar weken genieten van /.aterdageditie van de reisbijlage van de Telegraaf,

/on, /ee en strand, een culturele reis of een sport- Of u surft op het Internet naar de Rabobank-site

vakantie. Met de auto, bus, boot of bet vliegtuig. , (http://www.rabobank.nl). U kunt ook even binnen-

Rabobank Rei/en selecteer! voor u speciale (T lopen bij uw ivi/envcrkopeiulc Rabobank. Wij

aanbiedingen voor allerlei leuke vakant ies. *Mtë wensen u alvast een prettige vakantie.
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• openingstijden Gemeentehuis;
maandag tot en met vrijdag vafi
&30'tot ilöo: uvr^M^ .
woensdagmiddag van :l-l<00 tot 17,00 uur,

• Openingsrijden bibliotheek:
f ter inzage liggende s tukken);; ; i;.:,:;
dinsdag van 13.30 iot:20.30:uun ; i
woensdag van Ï3.3G tot J^3Ó uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur, \

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uut
Burgemeester HjLC. Kamerling:
maandagmoT;gèn van IljOO tot 12.00 uur

i ; m ^volgens aJ^raafe::l:;:-;;;'4'-tv::l:;-.;:" fff j H
W^hawder M.; Aansen^en Harder: ; ; \
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 ttur
ett;; volgens afspraak.

VVethouder .D.; Miüderij^Meulenbroek;
donderdagmorgen van 70.00 tot l i 00 uur
en volgens; a/spraaE

A/sr/raken kufwen telefonisch; ; r
worden gemaakt bij de receptie van het

:genieehtehms.

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
vergunning verleend aan:

de heer F. Bleumink voor het bouwen
van een werkplaats/showroom/maga-
zijn op het perceel Dorpsstraat 12 te
Vorden.

Stichting Burgerweeshuis Zutphen
voor het bouwen van een opslagloods
op het perceel Kostedeweg 10 te
Vorden.

de heer GA. Gosselink voor het ver-
nieuwen van een bergruimte/dicren-
verblijf op het perceel Almenseweg 52
te Vorden.

de heer P. Vliem voor het verbouwen

van een boerderij op het perceel Kamp-
huizerweg l te Vorden.

Stichting Burgerweeshuis Zutphen
voor het gedeeltelijk slopen van een
schuur op het perceel Kostedeweg 10 te
Vorden.

de heer JJ. Funke voor het geheel slo-
pen van een garage/schuur op het per-
ceel- Burgemeester Galleestraat 19 te
Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebj^l.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam
RA Kluit

E.R.M. Wesselink

H. Sahin

AJJ. Roelofs

Bouwadres Datum ontv;
Dorpsstraat 28 16-05-97
Wichmond
Veldwijkerweg l 16-05-97
Vorden
Zutphenseweg l 21-05-97
Vorden
Hcerlerweg 2 21-05-97
Vorden

ist Omschrijving
f verbouwen van een

kantoor tot woning
bouwen van een
bergruimte
bouwen van een
terrasscherm
verbouwen van een
woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de a/deling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening het koetshuis.

UIS-AAN-HUISINZAMELING HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL IN
DE GEMEENTE VORDEN

In de periode van 2 tot en met 10 juni vindt weer een huis-aan-huis inzameling
van huishoude lijk chemisch afval plaats in het hele gebied van de gemeente
Vorden.
Aan de hand van het overzicht kunt u zien wanneer de chemocar bij u in de buurt
komt.

Hoe gaat de huis-aan-huis inzameling in z'n werk?
De huis-aan-huis-iiizameling gebeurt met de chemocar. De chemocar rijdt stap-
voets door de straten en meldt zijn aanwezigheid met behulp van een geluids-
installatie.
U moet het huishoudelijk chemisch afval persoonlijk overhandigen aan de
medewerker in de chemocar. Zet uw huishoudelijk chemisch afval nooit langs
de straat, dit kan met name voor kinderen gevaarlijke situaties opleveren.

Mocht u nog vragen hebben belt u dan:
de regionale Afval-Informatielijn van Regio Stedendriehoek,
tel. (0570) 63 77 55, tussen 09.00 -12.00 en 13.00 -15.00 uur.

Inwoners van het buitengebied moeten telefonische afspraak maken!
In het buitengebied wordt niet huis-aan-huis ingezameld.
U woont in het buitengebied wanneer uw woning buiten de bebouwde kom van
Kranenburg, Vierakker, Vorden, Wichmond staat. Hier wordt huishoudelijk che-
misch afval opgehaald na telefonische afspraak via de regionale Afval-Informatie-
lijn van de Regio Stedendriehoek; telefoonnummer: (0570) 63 77 55 (van 09.00 -
12.00 en 13.00 -15.00 uur).
Tot uiterlijk donderdag 5 juni kan een afspraak gemaakt worden. Aan de hand
van alle doorgegeven adressen wordt een route samengesteld. Daarom is nu nog
niet precies bekend wanneer de chemocar bij u langs zal komen; u ontvangt
nader bericht.

Wat is wel en wat is géén huishoudelijk chemisch afval?
Onder huishoudelijk chemisch afval verstaat men bijvoorbeeld: lege batterijen,
verfresten, afgewerkte olie, bestrijdingsmiddelen, defecte spaarlampen en TL-bui-
zen. In de meeste gevallen is huishoudelijk chemisch afval herkenbaar aan het
afgebeelde teken van de mini-container met het kruis erdoor.

Lege plastic verpakkingen van bijvoorbeeld shampoo, (af-) middel of schoon-
maakmiddel zijn geen huishoudelijk chemisch afval. U hoeft deze lege verpak-
kingen dus niet apart te bewaren en mag ze in de grijze mini-container doen.

* Gewone gloeilampen mogen in de grijze mini-container.
* Van cosmetica vallen alleen nagellak en remover onder het huishoudelijk che-

misch afval; dit vanwege de schadelijke oplosmiddelen.
Spuitbussen zijn alleen huishoudelijk chemisch afval als er nog schadelijke
produkten in zitten, of hebben gezeten. Er worden tegenwoordig nauwelijks
nog schadelijke drijfgassen in spuitbussen toegepast. Een spuitbus met slag-
roomresten is dus bijvoorbeeld geen huishoudelijk chemisch afval, een (lege)
spuitbus van bestrijdingsmiddelen wel.

WANNEER KOMT DE CHEMOCAR LANGS:
Dinsdag 3 juni wijk l
ten oosten van de Almenseweg/ Burgemeester Galleestraat/ Raadhuisstraat en
Nieuwstad (exclusief genoemde straten)
Woensdag 4 juni wijk 2
ten westen van de Almenseweg/ Burgemeester Galleestraat en ten noorden van de
Zutphenseweg (inclusief de genoemde straten)
Donderdag 5 juni wijk 3
ten zuiden van de Zutphenseweg en ten westen van de Raadhuisstraat / Nieuw-
stad (inclusief Raadhuisstraat en Nieuwstad)
Vrijdag 6 juni wijk 4
kern Vorden; dat deel van de bebouwde kom waar de chemocar nog niet geweest
is + kern Wichmond + kern Kranenburg

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Op l juni 1997 zijn de tuinen van de Wicrsse geopend. Op die dag gelden de vol-
gende verkeersmaatregelen:

een parkeerverbod voor beide zijden van de Brandcnborchweg voor het
gedeelte vanaf de Ruurloseweg tot aan de spoorbaan;

- afsluiting van de Wiersserallee voor alle verkeer behalve voetgangers.

jf* V\fET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentenQH van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt van 30 mei tot en met 27 juni 1997 ter inzage:
een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
1. de heer H.J. Bannirik, Schuttestraat 34, 7251 MZ Vorden,

voor wijziging 11̂ ^ veebezetting op het perceel Schuttestraat 34 te Vorden;
2. fam. A. HoogstrJ^izerinckweg 12, 7251 KA Vorden,

voor het wijzigen van een receptie en de aanleg van een zwembadje op het per-
ceel Enzerinckweg 12 te Vorden.

Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het
milieu.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstijden van
30 mei tot en met 27 juni 1997 ter inzage:
het besluit tot ambtshalve oplegging van de volgende nadere eis - op te leggen vol-'
gens de Algemene maatregel van bestuur Lozingsvoorschriften niet-inrichtingen
Wet milieubeheer - voor het perceel Kerkhoflaan 15 te Vorden, mevrouw T.J.
Besselink-Hoebink, per adres Addihkhof 25, 7251 VE Vorden:
"De riolering op het huisperceel dient zodanig te zijn uitgevoerd dat het
van het perceel afkomstige vuile water uiterlijk l september 1997 geschei-
den van het hemelwater wordt afgevoerd naar het verbeterd gescheiden
gemeentelijk rioolstelsel".
Dit besluit is een aanvulling op het eerdere besluit dit jaar, waarbij voor 18 niet-
vergunningsplichtige inrichtingen, gevestigd op het industrieterrein "Werkveld",
een soortgelijke nadere eis is gesteld om het verbeterd gescheiden openbaar riool-
stelsel per l september 1997 te operationaliseren. Het perceel Kerkhoflaan 15 is
toen abusievelijk niet meegenomen.

VONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS VOOR REISDOCUMENTEN EN

Op de dinsdagen 3 en 17 juni 1997 is het gemeentehuis van 18.30 tot 21.00 uur
geopend, uitsluitend voor het verkrijgen van reisdocumenten en rijbewijzen.

'RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR UITBREIDEN MOLENWEG 5
TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
7, lid 8 sub. a vrijstelling te verlenen van artikel 7, lid 3.1 sub. c van het bestem-
mingsplan "Vorden Centrum & Oost 1994" voor het uitbreiden van het hoofdge-
bouw Molenweg 5.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 29 mei 1997, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter gemeen-
te-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.



Panhuyzen
MAKELAARS iN COMMERCIEEL ONROEREND GOED

TE KOOP:
BEDRIJFSGEBOUW
VORDEN, Handelsweg 6b
Zeer modern bedrijfspand met kantoor-

voorbereiding - bouwjaar 1994

Perceelgrootte circa 2.045 m2 met

parkeerterrein - 900 m: bedrijfsruimte

vraagprijs ƒ 679.000,-k.k.
exd. BTW - beschikbaar i.v.m. verhui-

zing/ uitbreiding Rodax International.

Co/iegiod me/ Schwirtz & Partners te Arnhem.

Velperweg 79,6824 HH Arnhem
Tel. 026 - 3629008
Fax. 026 - 36 18 449
e-mail info@npmakelaars.nl

Onbezorgd op vakantie?
Eerst e^n

inchecken bij de Rabobank!
• Voor uw betaalgemak • Voor m^kzekerheid onderweg

Vakant ie? Zorg dat u overal gemakkeli jk
kun t betalen. Kn dat u goed ver/.ekerd bent.
da eerst langs bij uw Rabobank. Daar
regelt u snel uw buitenlands geld, Travellers
cheques, reisver/.ekering of de service van
de internationale hulpdiens t voor nood-
gevallen (Rabo Interhelp Hxtra) . Vooral op
v a k a n t i e is een Europas met PINcode
handig om contant geld mee op te nemen
bij geldautomaten of te betalen bij
betaalautomaten. Zo profiteert u bovendien
van een voordeliger koers dan wanneer u
contant geld wisselt. Nog meer betaalgemak
hebt u met de Gouden Rabocard, de
creditcard die wereldwijd geaccepteerd wordt.

Rabobank

^t

Ontdek nu de voordelen van het
Rabo TotaalPakket

Hebt ü al een Rabo Totaal Pakket? Dat is

optimaal betaalgemak voor maar ƒ 60,- per

jaar. Daarvoor krijgt u standaard een Gouden

Rabocard met bijbehorende Europas met

Chipknip. Plus... keuze uit veel extra's. Zoals

GRATIS Rabo interhelp Extra, 35% korting op

de Doorlopende Reisverzekering. En korting

als u ook een Gouden Rabocard en/of Europas

voor uw partner wilt. Vraag naar het Rabo

TotaalPakket bij uw Rabobank of bel gratis de

Vakantie Bestellijn:0800 - 0584.

7 maand Algemeen Dagblad in de bus
als u vóór l augustus a.s. het Rabo TotaalPakket aanvraagt.

Ook bereikbaar op Internet:
http://www.rabobank.nl

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in bed atelier
7250 AA VORDFN - Postbus 37 - hol l logo 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

'n Minigraver
huur je voortaan

bij DWS-Verhuur.
'n niet alleen voor een
, minigraver kun je bij

DWS-Verhuur terecht. Ook
rolsteigers, kruiwagens,
bouwdrogers, behang-
stoomapparatuur, hout-

kloofmachines, bouwlampen,
heteluchtkanonnen, Bobcats,

aanhangwagens, bestelauto's en ladders in
vele uitvoeringen staan op het menu van
DWS-Verhuur. Meer weten, bel dan:

(0575)4311 11

Aan de weg Zutphen-Lochem, Lochemseweg 26,
Warnsveld, Telefoon (0575) 43 11 11.

ze zijn er weer
vanaf woensdag

28 mei

DE ECHTE
HOLLANDSE NIEUWE

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

GOEDSCHI DERWÜRK
IS 'N KWEiSl VAN

VAKMANSCHAP
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt;
bel(0575M623l9. /I'Fmf • mm IHM

LENSELINK
S C H l L D E R S B E D R I J F

Geltinkweg 9 Keijenborg

Telefoon (0575) 462319

PEANUT DELICATESSEN
Zutphenseweg 1 a • Vorden

KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.
Onze openingstijden:

dinsdag, woensdag, donderdag 9.00 - 18.00 uur
vrijdag 9.00 - 20.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur

JONGE KAAS 1 w,

JONG BELEGEN 1 kiio

M O STER D KAAS 500 gram

8.98

9?"
e?9

NIEUW NIEUW
Vers belegde stokbroodjes
of pïstoletjes, ruim aanbod



Witkampers was zondag de sterkste tijdens het Achtkastelentoernooi

Ruurlo winnaar 12e nationale Sorbo toernooi
De voetbalvereniging Vorden orga-
niseerde het afgelopen weekend
weer haar jaarlijkse jeugdtoernooi-
en. Zaterdag was het de beurt aan
de C-junioren die streden om de
Sorbo-cup, terwijl zondag de B-juni-
oren om de Achtkastelen-cup heb-
ben gevoetbald. Het nationale
Sorbo toernooi werd afgelopen za-
terdag voor de 12e keer georgani-
seerd.

Voor het toernooi, waar ook dit jaar
weer veel belangstelling voor was, kon-
den 10 verenigingen tot het toernooi
worden toegelaten. De verenigingen
waren ingedeeld in twee poules van 5.
Zaterdagmorgen om 9.00 uur was de
start van het toernooi en werden de
wedstrijden in de twee poules afge-
werkt. Om 14.00 uur werd er tussen
Eefde en R.K.Z.V.C. gespeeld om de
plaatsen 10 en 9. R.K.Z.V.C. was met 3-0
de sterkste, Keyenburgse Boys won met
3-1 van Peeske en werd 7e.
Om de plaatsen 5 en 6 streden Markelo
en Zelhem, Markelo was met een 6-0
overwinning duidelijk beter dan
Zelhem en legden beslag op de 5e
plaats.
De C-junioren van Vorden hadden in
de poule een verdiende tweede plaats
behaald.
Dit resultaat hield in dat ze tegen
Daventria moesten spelen om de 3e
plaats. Na met 1-0 te hebben voorge-
staan moesten ze uiteindelijk met 4-1
toch hun meerdere erkennen in Daven-
tria en genoegen nemen met de 4e
plaats terwijl Daventria 3e werd.
De finale ging tussen de jeugdelftallen
van Voorst en Ruurlo.
Ruurlo zetten snel en met duidelijk be-
ter voetbal Voorst op een 2-0 achter-
stand. Voorst gaf zich echter niet zo-
maar gewonnen en kwam nog voor de
rust terug tot 2-1. Na het wisselen van
speelhelft bracht Ruurlo de stand op 3-
1 en was de wedstrijd beslist, Voorst
kwam 2 minuten voor het einde nog te-
rug tot 3-2 maar was in de laatste mi-
nuten niet meer in staat het Ruurlo
nog moeilijk te maken.

De heer de Jonge van de Nedac-Sorbo
reikte na afloop van het toernooi de
prijzen uit en overhandigde aan
Ruurlo, als winnaar van het 12e natio-

nale Sorbo toernooi, de enorm grote
Sorbo-cup uit.
Zondag was het dan de beurt aan de B-
junioren, voor dit toernooi hadden
zich ook 10 verenigingen laten in-
schrijven vo^ deelname.
Na de poul^^dstrijden die 's morgens
om 9.00 uur van start waren gegaan,
begonnen om 14.00 uur de wedstrijden
om de plaatsen l t/m 10.
De nummers 5 van iedere poule Cupa
en Vorden 2^>eelden om de plaatsen 9
en 10. Dez^^edstrijd werd door Cupa
gewonnen waardoor zij op de 9e plaats
eindigden en Vorden 2 als 10e.
Daventria won met 4-3 van Spel. Deven-
ter, dit betekende dat Daventria 7e
werd en Spel. Deventer 8e.
R.K.Z.V.C. uit Zieuwent was evenals
Keyenburgse Boys op de 4e plaats
geëindigd in hun poules.
In hun onderlinge wedstrijd om de
plaatsen 5 en 6 waren ze eikaars gelij-

ke 0-0 hetgeen betekende dat straf-
schoppen moesten beslissen wie 5e en
wie 6e werd. De strafschoppen werden
door Keyenburgse Boys het beste geno-
men wat inhield dat zij op de 5e plaats
eindigden. ^^
Ook de wedstrijd S^P Eefde - Warns-
veldse Boys om plaats 3 en 4 eindigde
onbeslist 1-1, zodat ook hier straf-
schoppen de beslissing moesten bren-
gen. Ditmaal was Warnsveldse Boys de
betere zodat Eef^i 4e werd en
Warnsveldse Boys 3^P
De finale ging tussen Vorden l en
Witkampers. De twee ploegen hadden
elkaar in de competitie ook al twee-
maal ontmoet en tot het laatst toe met
elkaar gestreden om het kampioen-
schap, dat uiteindelijk door de Wit-
kampers werd binnengehaald. Vorden
wilde deze middag revanche nemen op
de Witkampers voor de verloren com-
petitiewedstrijd en daardoor het ge

miste kampioenschap. Het werd een
bijzonder spannende wedstrijd waarin
Vorden op voorsprong kwam en met
goed verzorgd spel de voorsprong lang
vast konden houden. Witkampers
drong echter steeds meer aan en
Vorden verloor de greep op de wed-
strijd. Kort voor de wissel kreeg de
Witkampers een corner die feilloos
werd ingekopt 1-1. Na de wissel kregen
beide ploegen nog wel kansen maar tot
doelpunten kwam het niet meer, het-
geen een 1-1 eindstand betekende en
de wedstrijd met 2x 5 minuten werd
verlengd. In de eerste helft van deze
verlenging scoorde Witkampers uit
een afstandschot en kwam hierdoor op
2-1. Vorden probeerde hierna nog van
alles maar kwam niet meer tot scoren,
zodat de Witkampers ook dit maal
weer de sterkste bleek te zijn en de
Achtkastelen-wisselcup mee naar huis
mocht nemen.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Boedeldag op zaterdag 31 mei

Huldigingen tijdens
feestavond "Vorden"
In samenwerking met de voetbalver-
eniging "Vorden" organiseerde de
Aktiviteiten Stichting Vorden zaterdag-
avond in zaal "De Herberg" een goed be-
zochte feestavond. Tijdens dit feest
werden er diverse prijzen uitgereikt.
Vanwege de prestaties in de competitie
werd het derde elftal gekozen tot "elf-
tal van het jaar". De prijs verbonden
aan de topscorer van het seizoen ging
naar Richard de Vries van het zesde
team. Hij scoorde 25 goals. De minst ge-
passeerde keeper werd Dennis Tijssen
van Vorden III. Hij "viste" slechts 16
keer.
De voorzitter van de Aktiviteiten
Stichting bracht de commissieleden
dank voor het vele werk dat het afgelo-
pen seizoen is verricht. Zo zijn de leden
van de Stichting elke dinsdagavond pa-
raat om de Bingo in goede banen te lei-
den. Het orkest "Climax" zorgde ervoor
dat de stemming er tot in de late uur-
tjes in bleef.

De veilingcommissie houdt op zaterdag 31 mei een grote boedeldag op het terrein van boerderij van mevrouw A. Schouten aan de Baakseweg
l in Vorden. De commissie heeft nog nooit zoveel spullen ontvangen. De spullen voor de boedeldag moesten dit jaar zelfs op drie verschil-
lende locaties worden opgeslagen. Ook over de kwaliteit van de spullen is de veilingcommissie zeer goed te spreken. Vooral voor de stude-
rende jeugd die op kamers gaat wonen en jongelui die samen gaan wonen, zijn er prachtige stoelen, bankstellen en complete keukens te
koop. Eigenlijk te veel om op te noemen. De bedoeldag belooft daarom ook weer iets bijzonders te worden. De veilingcommissie heeft ook aan
de inwendige mens gedacht. Zo zullen er belegde broodjes en soep worden verkocht en is er een stand met koffie, thee en frisdrank. Voor de
kinderen is er een grabbelton. De boedeldag begint om 10.30 en duurt tot 14.30 uur.



GIN E) A
MEI
Iedere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

27 KBO, soosmiddag
27 ANBO middagfietstocht. Start vanaf

het Kerkplein. Info tel. 551874.
28 Plattelandsvrouwen, humor in de

trouwzaal
28 Welfare, handwerken De Wehme
28 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
29 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
JUNI
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

l Openstelling de Wiersse
l HSV de Snoekbaars, ledenwedstrijd
4 Klootschieten ANBO bij 't Olde Let-

tink
5 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
8 Concert Vordens Mannenkoor en

Muziekver. Concordia bij Kasteel
Vorden

10 Soos Kranenburg middag
10 Plattelandsvrouwen, reisje Fries-

land
11 HSV de Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
11 Welfare Handwerken Wehme, va-

cantie
11 Klootschieten ANBO vanaf 't Olde

Lettink
13-15 Kermis op de Kranenburg
16 t/m 19 Avondvierdaagse Sparta
18 Klootschieten ANBO bij 't Olde Let-

tink
21 Limonade Concert Sursum Corda in

het Dorpscentrum
20-21 Oranjefeest in de Wüdenborch
23-27 Zwemvierdaagse
24 ANBO dagfietstocht. Start vanaf het

Kerkplein. Info tel. 551874
24 Soos Kranenburg middag
25 HSV de Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
26 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
29 HSV de Snoekbaars, wedstrijd regio

clubs

woensdag 4 juni: proefzwemmen alle
zwemdiploma's
zaterdag 7 juni: diplomazwemmen
maandag 23 juni tot en met vrijdag 27
juni: zwemvicrdaagse

woensdag 25 juni: proefzwemmen alle
zwemdiploma's
zaterdag 28 juni: diplomazwemmen

Boekpresentatie Gery
Groot Zwaaftink in
theater Onder de molen
De Vordense troubadour Gery Groot
Zwaaftink presenteert op vrijdag 30
mei twee nieuwe boekjes in theater
Onder de molen in Linde. Het gaat hier
om de boeken "De legende van de
draak van Gelderland" en "De ridder
op het witte paard". De boekjes zijn
beide door Gery Groot Zwaaftink ge-
schreven en de tekeningen zijn van
Geert Schreuder. De eerste exemplaren
zullen op vrijdagmiddag worden uitge-
reikt aan direkteur J. Trysburg van het
Gelders Oudheidkundig Contact en
een vertegenwoordiger van de Stich-
ting Gelderse Gelderse Kastelen.
Het boek "De Legende van de draak van
Gelderland" gaat over de strijd die de
arme Wichart van Pontis moet leveren
met een enorme draak om de hand te
krijgen van de mooie dochter van de
graaf van de Graafschap. Natuurlijk
lukt hem dit en wint Wichart naast de
mooie Margaretha ook nog een hoop
land, goud en sieraden. Wat hij daar-
mee doet kunt u in deze legende lezen.
In "De ridder op het witte paard"
wordt de ideale liefde onder de loep ge-
nomen. Hierover is al zoveel geschre-
ven en bezongen en nu dus ook door
Gery Groot Zwaaftink.

Zonnebloem
De afdeling Vorden van de Zonne-
bloem houdt 21 juni een ontspan-
ningsmiddag in café-restaurant De
Herberg. Het orogramma van deze
middag wor^^verzorgd door het
Vordens Huisvrouwen Orkest.

Tuinen kijken in regio
Vorden idfuni en juli
De VW in Vorden heeft een fiets- en au-
toroute uitgezet die de deelnemers zal
leiden langs drie tuinen die door parti-
culieren voor het publiek zijn openge-
steld. Deze tocht kan in de maanden
juni en juli op maandag en donderdag
gefietst of gereden worden. De route-
beschrijvingen zijn verkrijgbaar bij de
VW in Vorden.
De eerste tuin die bezichtigd kan wor-
den bevindt zich aan de Wilmerink-

weg. Rondom boerderij 't Wilmerink
zijn een bloementuin en een groente-
tuin aangelegd. Ook is er een boom-
gaard en een vijver. Het geheel ligt tus-
sen weilanden en bos. De tuin is omge-
ven door een wandelpad met mooie
doorkijkjes naar zowel de tuin als het
omringende bos- en weidelandschap.
De in vakken verdeelde tuin biedt een
grote diversiteit aan willekeurig sa-
mengebrachte bloemen die met hun
bonte kleuren en afwisselende hoogte
een fraaie indruk geven van een op tra-
ditie stoelende moderne boerderij tuin.
Verder kan er een kijkje worden geno-
men in dwaaltuin "Het heelal" aan de
Almenseweg. Dit is geen tuin in de zin
van de beide andere tuinen maar een
themaparkje waar diverse kunstvor-

men zijn samengebracht op de noemer
"Hedendaags heiligdom voor herintre-
dende godinnen". Op het eind van de
fietsroute kan er een bezoek gebracht
worden aan boerderijtuin van "Het
Werkscheveld".

Collecte
Van 26 tot en met 31 mei zal de jaar-
lijkse nationale collecte voorde epilep-
siebestrijding worden gehouden. Meer
dan 40.000 vrijwilligers zullen de
straat op gaan om een ieder in de gele-
genheid te stellen een bijdrage voor dit
belangrijke werk te geven. Ook in
Vorden zullen zij dit bij iedereen doen.
Voor meer informatie over de collecte
in Vorden kan men contact opnemen
met mevrouw J. Groot Enzerink (55 12
54).

"Beregoeie Bakker" Schurink
steunt Stichting Berenbos Rhenen
Kort geleden sloeg een aantal bak-
kers de handen ineen. Zij waren van
mening dat Stichting Berenbos
Rhenen alle denkbare steun ver-
diende. De basis voor het idee: men-
sen houden van beren. De bakkers
ontwikkelden een serie heerlijke
berenproducten om met de verkoop
daarvan Stichting Berenbos te kun-
nen ondersteunen. Dit symphatieke
initiatief groeide al snel uit tot een
landelijke actie waaraan veel bak-
kers in het land meedoen. Ook
Schurink steunt deze actie. Wan-
neer de consument één of meer van
de speciale berenproducten aan-
koopt draagt de bakker bij aan de
adoptie van Bora de Beer, een van
de bewoners van het Berenbos.
Meedoen is bovendien interessant
omdat klanten kunnen sparen voor
korting op leuke en Arclusieve be-
rengeschenken. ^F

Stichting Berenbos Rhenen is opge-
richt op initiatief van Ouwehands
Dierenpark. De beren in het Berenbos
zijn in hun 'voormalig^teven' niet zo
lief behandeld. Ze zijn c^P' mensen uit
hun natuurlijke omgeving gehaald en
gebruikt als straat- of circusartiest. De
dieren zijn daardoor volledig afhanke-
lijk gemaakt van mensen en kunnen
nooit meer terug naar de vrije natuur.
Het Berenbos is een 'bijna wildernis'
van 2 hectare groot, speciaal ingericht
voor de beren en hun bezoekers. Stich-
ting Berenbos beoogt met haar activi-
teiten (waaronder onderzoek en inter-
nationale samenwerking) en de verzor-
ging van misbruikte beren het voortbe-

staan van de bruine beer te verzekeren.
De beren in het Berenbos komen onder
andere uit Turkije, Bosnië, Duitsland
en Rusland.

Adoptie
De deelnemende bakkers zijn te her-
kennen aan het "Beregoeie Bakker"-
vignet. Samen hebben zij zich, middels
hun groothandelsorganisatie, garant
gesteld voor de adoptie van beer Bora
in het Berenbos. Bora komt uit Turkije
en is nu 6 jaar. Hij is, net als zijn
vriendjes Koröglü en Fiona, blind. Bij
aankomst in het Berenbos zag z'n neus
er afschuwelijk uit. Met behulp van
plastische chirurgie is die neus weer
enigszins gefatsoeneerd.

Klanten van Schurink steunen de ad-
optie van Bora met de aankoop van de
speciaal voor deze actie ontwikkelde
berenproducten. Aan de hand van de
eerste oplage berenverpakkingen
wordt bijgehouden hoe de actie loopt.
Wanneer alle verpakkingen op zijn is
de actie een dermate groot succes, dat
de bakkers mogelijk nog méér met
Stichting Berenbos gaan doen.

Korting
Een bezoekje aan Schurink is de ko-
mende tijd extra interessant. Naast de
kennismaking met de heerlijke beren-
producten kan bovendien worden ge-
spaard voor korting op exclusieve be-
rengeschenken. De komende weken
kan gespaard worden voor een aan-
trekkelijke korting op een set van 2 be-
renmokken, die speciaal voor deze ac-
tie zijn ontworpen.

Uw financiën en verzekeringen goed geregeld bij Rietman

Tegenwoordig wordt er steeds meer
van u verwacht dat u zelf zorgt voor
een zorgeloze toekomst. De zeker-
heid van AOW is verdwenen en door
middel van grote reclamecampag-
nes wordt u duidelijk gemaakt dat
u toch vooral moet sparen. Waarbij
de ene vorm nog aantrekkelijker is
dan de andere. Reden tot paniek?
Volgens de heer Rietman van
Rietman Assurantie- & Hypotheek-
adviesburo niet: "Het lijkt allemaal
gecompliceerder dan het is."
Rietman Assurantie- & Hypotheekad-
viesburo biedt een compleet pakket
verzekeringen, voor zowel particulie-
ren als voor bedrijven. Ook schadever-
zekeringen, levensverzekeringen en
pensioenen horen tot het dienstenpak-
ket. Met name over dat laatste is veel
onduidelijkheid. "Mensen zien inder-
daad door de bomen het bos niet
meer", vertelt de heer Rietman. "Dat
komt omdat het aanbod ontzettend
groot is. Wij scheppen orde in die mas-
sa. Wanneer we iemand bezoeken voor
bijvoorbeeld een pensioenregeling, kij-
ken we eerst naar de huidige situatie.

Welke regelingen hebben ze al en wat
houden die precies in? Want het ge
beurt vaak dat mensen denken dat ze
de zaken goed geregeld hebben, terwijl
dat in de praktijk nogal tegenvalt.
Mocht er een pensioen of aanvulling
nodig zijn, dan kijken we welke vorm
het meest bij die mensen past."

Onafhankelijk
Rietman werkt nauw samen met een
groot aantal verzekeringsmaatschap-
pijen en banken. Waarom zoveel?
"Heel simpel. We werken onafhanke-
lijk en geheel naar wens van de klant.
Daarom willen we een aantal offertes
kunnen bieden, wij helpen de klant
daaruit een keuze te maken. Daarbij as-
sisteren wij door advies te geven, want
een verzekeringspakket samenstellen
brengt een hoop rompslomp met zich
mee. Dat is eigenlijk de kern van ons
dienstenpakket: het zoveel mogelijk
uit handen nemen van de papierwin-
kel. Onze service begint bij het inven-
tariseren van de huidige verzekerin-
gen. Vervolgens zoeken we een oplos-
sing en stellen we het pakket zodanig

samen dat er geen overlappingen zijn.
Het moet niet zo zijn dat jouw verze-
keringspakket tijd of ergernis kost."
Ook hypotheken en financieringen
worden door Rietman vakkundig gere-
geld. "Daarvoor hebben wij contacten
met verschillende banken. Wanneer
mensen zelf een hypotheek regelen
komt het er toch vaak op neer dat ze
één voorstel krijgen van hun bank en
dat is het dan. Wij zorgen ervoor dat
we van verschillende financiële instel-
lingen de mogelijkheden bekijken en
bieden de klant dan de meest passende
oplossing."

Deskundig
De heer Rietman weet waar hij over
praat. Met een gedegen opleiding en
een ruime ervaring weet hij precies
hoe hij de beste oplossingen kan vin-
den. "En daarbij hoeft de prijsstelling
niet altijd doorslaggevend te zijn. Soms
betalen mensen liever iets meer voor
een uitgebreidere polis. Verzekeringen
verschillen vaak alleen in details en als
deskundig tussenpersoon kun je men-
sen daarop wijzen. Het is essentieel dat

je luistert naar de wensen van de klant
en het advies daarop afstemt."
Sparen is 'in'. Volgens de heer Rietman
zijn die spaarregelingen niet altijd
even duidelijk. "Er is tegenwoordig zo-
veel op de markt: spaarloonregelingen,
belastingvrij sparen, beleggen, noem
maar op. Maar sommige spaarvormen
hebben wat addertjes onder het gras.
Het is erg belangrijk je daarover goed
voor te laten lichten. Belastingvrij spa-
ren bijvoorbeeld, duurt minimaal 15
jaar. Veel mensen weten dat niet en
denken dat ze op elk moment over hun
spaarcentjes kunnen beschikken. Die
komen bedrogen uit. Ook met het be-
leggen van je spaargeld moet je je goed
laten adviseren, daar zitten veel haken
en ogen aan. Wij wijzen mensen op die
valkuilen."
Voor een vrijblijvende kennismaking
bent u van harte welkom bij Rietman.
Uiteraard kunt u een kijkje komen ne-
men tijdens de feestelijke opening van
het nieuwe pand aan de Van Hogen-
dorplaan 44 te Lochcm op 30 mei aan-
staande, maar wanneer u dat wilt kunt
u ook een afspraak maken.



"Ik woon graag
zonder zorgen"

Huren «> geeft je alle ruimte

Vorden E3 kampioen

Nu bij salon Marianne in Vorden:

Gratis Trendline haarspray
bij een Goldwell permanent
Het is mi de tijd om een permanent
te nemen: bij salon Marianne geven
ze bij elke Goldwell-permanent een
bus Trendline Finish Spray ter waar-
de van f 15,95 cadeau. Plus 25% kor-
ting op de tweede bus.

Wie aan een permanent denkt, heeft
vaak een flinke krullenbos voor ogen.
Dat kan - en heel mooi zelfs - maar
hoeft niet. Een permanent kan ook zor-
gen voor meer volume. Of voor een ge-
raffineerd accent. Of voor net dat beet-
je extra slag. Maar wat u ook wilt, kies
voor een permanent die mild is voor
uw haar. Zodat het niet onnodig wordt
belast. Salon Marianne adviseert daar-
om Goldwell. De permanenten van dit
merk zorgen niet alleen voor een fraai
en lang houdbaar krulresultaat, maar
houden uw haar ook in topconditie.
Het blijft veerkrachtig, glanst mooi en
ziet er gezond uit.

VOOR ELK TYPE HAAR
Of u nu weerbarstig of fijn haar hebt,
gekleurd of onbehandeld: Goldwell
biedt voor elk type haar de juiste per-
manent. Vraag bij salon Marianne ge-
rust om een persoonlijk advies. Zij stel-
len dan een diagnose van uw haar zo-
dat ze de permanentvloeistof en de
techniek hierop kunnen afstemmen.
Zo hoeft u niet in spanning te zitten
om het resultaat: bij salon Marianne
weten ze immers precies waar ze aan
beginnen. En waar ze uitkomen: bij
een kapsel dat exact naar uw zin is. En
waarvan u nog lang plezier zult heb-
ben.

DE JUISTE STYLING
Gepermanent of niet, een kapsel moet
er gewoon goed verzorgd en natuurlijk
uitzien. Dat kan met een styling die
het haar niet alleen verstevigt, meer vo-
lume geeft en lang in model houdt.
Maar die het haar óók verzorgt. En
zelfs beschermt. Daarom werken ze bij
salon Marianne niet Trendline. Dankzij
het actieve ingrediënt OS-Elastomeer
voldoen deze stylingproducten aan al
die eisen. Ze zorgen er bovendien voor
dat uw haar er heel natuurlijk uitziet
en aanvoelt.

GRATIS TRENDLINE FINISH SPRAY
Een van de meest succesvolle produc-
ten uit de Trendline-serie is de Finish
Spray. Dankzij OS-Elastomeer verstevigt
deze spray uw haar langdurig zonder
het hard of stug te maken. Trendline
Finish Spray kunt u eenvoudig uit uw
haar kammen en na het wassen blijven
geen restanten achter. Uw haar krijgt
meer voli^^ en een zijde-achtige
glans. En uwpermanent blijft prachtig
in model. Als u nu bij salon Marianne
een Goldwell-permanent neemt, dan
krijgt u een bus Trendline Finish Spray
(300 ml) cadeau. Zo heeft u twee vlie-
gen in één^fcp: een goede permanent
en een natOTrlijke manier om deze in
model te houden.

ALLEN BIJ DE GOLDWELL-KAPPER
Deze actie treft u alleen aan bij de
Goldwell-kapper. Dus maak vandaag
nog een afspraak bij salon Marianne
aan de Dorpsstraat 30 in Vorden, tele-
foon (0575) 55 14 23.

Begomas 2 stuks
2 bos bloemen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS,

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 19

•

195
•

55O
•

KOLDENHOF 's Versmarkt

Het gaat goed met de jeugd van voetbalvereniging Vorden. '/o werd na l;.2 ook M kampioen.
Het team bestaat uit: bovenste rij:Jaap Wentiuk (leider), Wouter l'lalleeuw, Stejan l:.ggink,
Micha Bolink, Erik Velthuis en Henk Steenblik (leider); onderste rij: 'lom Carritsen, Jake
Wentink, Stef Gotink, Stef Horstman, Ronald Steenblik en Maarten Greven.

Tuinen De Wiersse op
zondag l juni voor
publiek opengesteld
De tuinen van kasteel De Wiersse zijn

op zondag l juni opengesteld voor het
publiek. Kasteel De Wiersse is gelegen
aan de weg van Vorden naar Ruurlo.
Op deze dag is er weer van alles te zien
in deze 16 hectare grootte tuin. Zo
staan de knoppen van de rh'ododcn-
drons op springen.

Biej ons
in d*n Achterhoek
Willemien Pennekamp kek 's op de klokke. Half twaalf al. Dan wodn 't ok
hoge tied ummejiao bedde te gaon. Eur vrindinnen, drie in getal, waarn
al biejkans een ̂ p weer weg 'n Heeln aovund waarn ze an 't rummykub-
ben ewes. Dat deijen ze elke wekke op 'n aovund. Dan biej 'n enen an
huus, dan biej 'n ander. Dat was vas pandoer.

Natuurlijk wodn op die aovunde de niejtjes uut de buurte en 't hele darp
uutewisseld. Zo van wie of t'r nao 't bejaordenhuus ging, wie zien huus
had vekoch, wie d'r ging trouwen en natuurlijk (da's nog groter niejs) wie
d'r ging scheiden. Dat doet t'r jao haos nog meer dan trouwen. Soms was
't niejs zo spannend dat 't spölleken zowat tien menuten stille lei. 't "Wa'j
toch zekt, wie had dat edach of oh wat rtaar" was dan neet van de loch.

En wieters waarn die aovunde natuurlijk een aadugge afwisseling van 't
dagelijkse gedoete. Want Willemien heel nogal van volk umnie eur hen.
A'j zo buutenaf'n heeln dag tegen de bloempötte an hadn zitn kiekn wo'j
ok wel 's een keer wat te praotn hemmen. En oaverdag a'j an 't wark
waarn veel 't nog wel met maor die aovunde allene, dat veel neet met.
Dan was zo'n aovund met de vriendinnen een uutkomst.

Willemien ging de boel afsluutnm. De knippen goed op de deure, dan
waarn de inbrekkers d'r nog neet stik in. Oh jao, Tascha, eur hond, mos
ze nog effen binnen laotn. Dan was straks schienbaor nao buutn eglipt en
d'r nog neet weer. Maor Tascha zat neet veur de deure. En hoe ze ok reep
of fluitn, hee leet niks van zich heurn.

Dat was mien ok wat. Twaalf jaor had ze den hond now al en 't was nog
nooit gebeurd dat den hond op sjouw was ewes.
In de buurte heurn ze wel 's verhaaln van rekkels die drie dage op 't
vri'jerspad waarn at t'r een leupsen hond in de buurte was. Biej de
Weideboer hadn de rekkels al 's een stuk uut de echterdeure evretten, zo
dol waarn ze dan. Dan had ze an eur Tasche nooit emerkt.

Ze beln eur zönne op de boerderi'je, naöst eur bungalow. Maor den had de
hond ok neet ezeen. "Maak ow maor neet benauwd moeder, hee löp in gin
twee gravens tegelieke". "Hee kump wel weer". Daor ging Willemien op
nao bedde.

Too Willemien 'n andren maarn ging kiekn of de hond t'r al weer was, zat
e al veur de deure. "Jao", zei eur zönne die al an 't melken was, "hee hef
'n heeln nach biej Stemerdink veur de hondeloop eleagen, den kees daor
was leups veteln Stemerdink".

"Daor kiek ik van op", zei Willemien, "Hee kek jao nooit nao hunde van
't andere geslacht. Ik heb altied edach da'k een homo-hond hadde. lej
heurt dat biej ons mensen tegeswoordig zo vake dus dacht ik waorumme
ok eigenlijk neet biej onze hond?. Maor daor he'k mien dan goed in
vegist".

Zo ziej maor da'j ow neet allene in mensen kont vegissen maor ok in
diers, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



Nu bij een

permanent
gratis

Trend line
Finish Spray'

Salon Marianne,
Dorpsstraat 30,

7251 BC Vorden,
Tel. (0575) 55 14 23

den kapper en nergens anders!

'\ i liil h» LJ i cd

Met blijdschap geven wij u kennis van de geboorte
van onze nieuwe modellen,

NUBIRA en LANOS
DAEWOO

Wij nodigen u uit op ons kraamfeest
vrijdag 30 mei van 10.00 tot 20.00 uur en
zaterdag 31 mei van 10.00 tot 17.00 uur

Het team van

AUTOBfDRUF

Groot
Jebbink

Rondweg2, 7251 RV Vorden

Beregoeie aanbiedingen

EEN ECHTE VLAAI VOLGENS LIMBURGS
RECEPT IS EEN WARE TRAKTATIE

DIT WEEKEND:

ADVOCAAT-PERENVLAAI
een smakelijke combinatie, calorie-arm

en goed voor 12 royale punten

nu van f 20,- voor maar f 17,50

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
MAAK KENNIS MET ONZE

BERENGEVULDE KOEKEN
Berenbrood en Berencrackers

Beregoed en Berelekker!
en spaar mee voor een set Berenmokken

zie de advertentie elders in dit blad

ROOMBOTER
ABRIKOZENFLAPPEN

5 HALEN 4 BETALEN

KLEINERE AARBBEIENVLAAI
royaal gevuld en goed voor 6 punten

95

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Bij Edahvindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 26 MEI T/M ZATERDAG 31 MEI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

TARTAAR
VARKENSBRAADSTUK
MAGER VARKENSPOULET
KIP-SHASHLICKS

8 stuks nu 7,98

1 kilo van 15,90 voor 13,90

1 kilo van 14.90 voor 11,90

1 kilo van 24,90 voor 19,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HANDAPPELEN Jonagold
ASPERGES
BOURGONDISCHE TRIO SALADE
BREUGELIAANSE TRIO SALADE
CHAMPIGNONS (liet paprika vers gesneden 150 gram nu

1 kilo van 2.98 voor

500 gram van 3,98 voor

300 gram nu

300 gram nu

1,25
1,98
1,98
1,98
1,98

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Snijverse Vergeer-kaas

JONGE KAAS 1 kilo van 10.98 voor 9,98

HALVETTA 20+ blank of komijn 500 gram van 7.99 voor 6,99

DIVERSE SCHERPE AANBIEDINGEN:

KELLOGS FRUIT 'N FIBRE
ZOUT JE VAN DE WEEK:

CHEETOS FRITES
VLAAI VAN DE WEEK:

APPELVLAAI
MINIATURES:

MARS, BOUNTY, SNICKERS
VERSE KROKANTE BROODJES

pak a 375 gram van 3,99 voor 3,49

80 gram van 1,69 voor 1,49

doorsnede 27 cm van 6,45 voor 5,25

zak 150 gram van 2,59 voor 1,99

zak a 10 stuks nu 2,49

VOOR MEER INFORMATIE OMTRENT ONS SPAARPj
ZIE DE VITRINEKAST VOOR IN DE WINKEL

NIEUWE TOPPERS IN ONS ASSORTIMENT:
VERSE KANT EN KLARE MAALTIJDEN GEKOELD

^Maaltijd van de week:
™IZZA FRUTANA

BAMI OF NASI GORENG
TJAP TJOY
BABI PANGANG

Denk aan onze
vernieuwde
openingstijden:

doorsnede 30 cm van 8,49 voor 0,99

bakje 350 gram nu 3,99

bakje 300 gram nu 4,99

bakje 350 gram nu 4,99

maandag t/m
donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53 (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.
BOEDELDAG

31 maart a.s.

Baakseweg 1,

Vorden

Zonnebloem maakt
uitstapje naar
tuinen De Wiersse
Op dinsdag 3 juni gaan de afdelingen
Wichmond, Vierakker en Warnsveld
van de Zonnebloem naar De Wiersse.
De Rododendrons van de kasteeltuinen
staan op dit moment in volle bloei.
Voor diegenen die niet op eigen gele-
genheid de wandeling in de tuinen
kunnen maken is dit een unieke gele-

genheid. De Zonnebloem heeft voor
voldoende rolstoelen gezorgd en de af-
delingen gaan er met de bus naar toe.
Op het terrein van De Wiersse zal er
door een gids een rondleiding worden
gegeven. Voor meer informatie en op-
gave kunnen mensen uit Wichmond
en Vierakker contact opnemen met R.
Kranenbarg (44 12 69) of W. Hermsen
(52 08 45). Mevrouw Van Wijnbergen
(53 33 93) is de contactpersoon voor
mensen uit Leesten, Warkcn en
Warnsveld. Ook vrijwilligers mogen
zich aanmelden.

GOED TE KOOP:
BEDRIJFSGEBOUW

Nolthenius l Panhuyzen
MAXfetAARS'"fN C©MM£RC(££L ONROEREND GOED

VORDEN, Handelsweg 6a
Zeer modern bedrijfspand met kantoor-/
showroomgedeelte met airco • bouwjaar 1992.
Perceelgroolte c.a. 4.700 m2 - 2.350 m2

bedrijfsruimte met laodkuil en 500 m2

kantoor/showroom - hoog oplevering* en
afwerkingsniveau.

vraagprijs ƒ 2.100.000,- k Je.
exd. BTW - verkoop in gedeelten is bespreek-

baar, Beschikbaar i.v.m. verhuizing/uitbreiding

Rodox International.

Vrfperweg 79,6824 HH Arnhem
Tel, 026 - 3629008
Fax. 026 - 36 18 449
e mail info@apmakelaars.nl



S TEEDS MEER mensen weten ons te vinden. Vanuit de hele regio komen

ze om bij ons om hun mode-inkopen te doen. U begrijpt, dat wij

voortdurend bezig zijn met uitbreiding en verbetering van onze collectie.

Vooral op de damesafdeling begint daardoor de beschikbare ruimte te

krap te worden. Die moet een stuk groter worden. Wij gaan dus verbou-

wen. Maar eerst houden we verbouwings-opruiming. Met sensationele

kortingen. Komt u ook een voordeeltje halen?

Sportieve pullovers en sweaters
van Fashionato's, Roberto Sarto
en La Pagayo. Van

nu VANAF 79
Pantalons in uni en leuke ru i t -
dessins. Van Rosner en Zerres.
van ƒ u^yp^r f^,- f^<-
nu VANAF 89

Combinatiemode van Barucci en
Bianca. Diverse prachtige sets,
o.a. camel, nu tot

40% KORTINC
Leuke combinatiemode van
Gerry Weber en Scarlatti. In
spannende kleurstellingen, tot

30% KORTINC

Combimode van Frankenwalder
en Ara. O.a. prachtige zijden
sets in marineblauw. Nu tot

30% KORTINC

Alle mode van Go-On. O.a.
shirts, rokjes, bermuda's. Óók
hoog-zomercollecties, nu tot

50% KorriNC
Nog heel veel modieuze pan-
talons van Cecil en Street One,
diverse kleuren.

NU VANAF 49

De leukste jacks van Pointer,
Rags, Barbara Farber, Locker tot

25% KORTINC
Al die leuke sweatshirts en t ru i -
en van Yell, Lapagayo, Locker,
Pointer, Rags, Barbara Farber,
Salty Dogs en Cakewalk

Er zi jn nog heel veel oersterke
kinderbroeken. Alle broeken
maat 92 t/m 188 nu tot

NU VANAF 29 4O% KORTINC

H a b b e k r a t s
Heel voordelig: node van voorjaar en zomer'%'

Matitfot
U profiteert van kortingen tot wei 75%!

I.v.m. de te verwachten drukte verzoeken wij u, zo mogelijk contant te
betalen.

Colberts van Love, Henri Baker,
Bogart, Passenger en Horka van
f^P?,- fJ3&;-n$fr;- en f£3#ï-
nu vanaf *i>t O

Nog heel veel pullovers van
State of Art en Roberto Sarto, in
mooie kleuren en dessins.

nu vanaf 98
Sportieve jacks van o. a. Melka,
State of Art, en Traffic nu tot

30% KORTINC

Overhemden met lange mouw,
streep- en ruitdessins in diverse
modekleuren.
Van ƒ 69,95 nu

TWEE VOOR 75

Alle jeans van Big John.
Van ƒ 139,- nu QQ

Uitbreiding metaolbewerkingsbedrijf Goma in Hengelo

Onlangs heeft metaalbewerkings-
bedrijf Goma in Hengelo een nieu-
we produktiehal in gebruik geno-
men. "So what?" is wellicht uw reac-
tie. Op alle industreiterreinen in
Nederland rijzen immers momen-
teel nieuwe produktieruimtes als
paddestoelen uit de grond. Bij Go-
ma is echter meer aan de hand. Het
hart van het nieuwe pand is een au-
tomatisch werkend plaatmagazijn
met daaraan gekoppeld een flexi-
bele produktiecel die is voorzien
van een twaalftal plaatverwerkende
machines.

Deze produktiecel is niet het achtste

wereldwonder, maar wel de eerste
plaatwerkerij in Nederland die op deze
manier werkt. Een van de aan het au-
tomatisch magazijn gekoppelde ma-
chines, een lasersnij machine, is voor-
zien van een automatische be- en ont-
laadinrichting en met deze machine
lukt het de mensen van Goma zelfs om
onbemand orders te draaien.

Dat Goma deze nieuwe op volle toeren
draaiende produktiehal met gepaste
trots aan u wil tonen, zult u vast be-
grijpen. U wordt dan ook van harte uit-
genodigd een kijkje te komen nemen
op de open dag die plaats vindt op za-
terdag 7 juni.

meer kleur
in uw

interieur

Tapijt (1001 soorten)

Vinyl en marmoleum
Laminaat- en parketvloeren
Karpetten
Gordijnen en vitrages

Wij leveren alle bekende merken

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 14 84

(Advertentie)

GELD-
WITZER

Het kan nog. Het is weer de tijd van de
koopsompolissen. Verzekeringsmaat-
schappijen maken zich op voor specia-
le acties. Kijk en vergelijk. De populari-
teit van de koopsompolis is vooral te
danken aan het belastingvoordeel. Tot
bepaalde maxima is de gestorte koop-
som aftrekbaar. Ook hier hangen die
maxima weer af van de persoonlijke
omstandigheden. Iedereen heeft recht
op een basisaftrek: de zogenaamde
'eerste tranche'.
Voor 1996 is dat ƒ 5.7-58 per persoon of
ƒ 11.516 per echtpaar. Wie een inko-
men uit onderneming heeft van meer
dan ƒ 57.568, heeft extra aftrekmoge-
lijkheden. Dat geldt ook voor wie 39
jaar of ouder is en een pensioenach-
terstand kan aantonen.
Vooral ondernemers blijken vaak zo'n
achterstand te kunnen aantonen. Zij
steken hun geld zeker in de beginjaren
in hun bedrijf. Daarom zijn er speciaal
voor ondernemers nog meer mogelijk-
heden voor belasting aftrek. Bijvoor-
beeld ten aanzien van de omzetting
van de zogenaamde Fiscale Oudedags
Reserve (FOR) in een lijfrentepolis. En

ook wanneer het bedrijf wordt ge-
staakt.
Veel mensen laten het al of niet storten
van een koopsom afhangen van het in
het afgelopen jaar behaalde inkomen.
Zeker wanneer het inkomen jaarlijks
kan schommelen, zoals bij onderne-
mers, is de 'losse' koopsompolis een
goed middel om ook jaarlijks te bezien
hoeveel - fiscaal aftrekbaar - voor de
oudedag kan worden gestort. De pre-
mie wordt in één keer betaald, afge-
stemd op de financiële ruimte en op de
fiscale situatie.

Wie wel een regelmatig inkomen heeft
kan misschien beter elk jaar een 'koop-
som' storten op dezelfde polis. Zo'n
reeks van koopsommen heet dan een
lijfrentepolis. Het voordeel van een lijf-
rentepolis is, dat de premie ook per
maand kan worden betaald, zodat de
klap niet jaarlijks in één keer komt. En
ook de lijfrentepolis kan flexibel zijn.
Afhankelijk van de financiële situatie
kunnen de premies tijdens de looptijd
worden verhoogd of verlaagd en kun-
nen extra (koopsom)stortingen worden

gedaan. En verder heeft de lijfrcn-
te/premiepolis dezelfde belastingvoor-
delen en voorwaarden als de 'losse'
koopsompolis.

Wie de koopsom of premie nog wil af-
trekken ten laste van 1996,moet voor l
juli aanstaande hebben betaald!
Afhankelijk van de hoogte van het be-
lastbaar inkomen - zonder betaalde
koopsom - kan worden uitgerekend
wat de fiscus er aan mee betaalt. Stel
dat u de aangifte al keurig voor l april
jl. heeft ingediend en bijvoorbeeld tot
de ontdekking bent gekomen dat u
nog ƒ 2.000 belasting over 1996 moet
bijbetalen, terwijl u bijv. in de 50%-
schijf zit. Dan kunt u overwegen om
alsnog een koopsom van ƒ 4.000 te stor-
ten. U hoeft dan over 1996 geen belas-
ting meer bij te betalen en u zet iets
weg voor later. U moet alleen een ver-
zoekje indienen om de in 1997 betaal-
de koopsom (alsnog) in mindering te
brengen op uw belastbaar inkomen
over 1996. Ook bij lage(re) inkomen
kan zoiets heel voordelig uitwerken.
Volgende keer meer.



**?££ *" Zeer geslaagde reünie school Het Hoge
van 'Nacht van Vorden'
Dick de Beus (de vader) en Ronald de
Beus (de zoon) zijn glorieus winnaar
geworden van de "Nacht van Vorden".
Een marathonkaarten om het kam-
pioenschap van Vorden. Dit toernooi
waaraan circa 40 personen deelnamen
vond plaats in de zaal van "De
Buurman".
De strijd begon vrijdagavond 16 mei
rond de klok van negen en eindigde za-
terdagmorgen om half acht mef een
stevig ontbijt voor de dames en heren
waarvan bij een aantal toch wel duide-
lijk rode randjes om de ogen zichtbaar
werden. Halverwege de strijd had Sjaak
van Hooidonk zich bij het klaverjassen
aan de kop van de ranglijst gevestigd.
Hij kon zijn voorsprong niet vasthou-
den en moest uiteindelijk met 21627
punten in de eindrangschikking ge-
noegen nemen met een derde plaats.
Ronald de Beus werd kampioen met
een puntentotaal van 21744. Hans
Horstman eindigde als tweede met
21723 punten. De poedelprijs ging naar
H. Boersbroek met 18347 punten.
Bij het jokeren leek het kampioen-
schap een onderonsjes te worden tus-
sen de dames Gerda Mennink, Rikie
Hartelman en Marie Lauckhart. Zij
hadden s'nacht om 2.00 uur de leiding.
Met het verstrijken van de "kleine uur-
tjes" bleven zij prima meedoen maar
moesten toch de eer laten aan Dick de
Beus met een puntentotaaal van 2449.
Rikie Hartelman werd op fraaie wijze
tweede met 2776 punten en Gerda
Mennink werd derde met 2846 punten.
De poedelprijs ging naar Jo Loman met
3525 punten.

"Je moet de mensen gewoon een eerlijk verhaal verten"

John Langenberg van alle markten thuis

De reünie van de leerlingen die in 1975 voor het laatst op school Het Hoge waren is afgelopen zaterdag succesvol geweest. Er was een hoge
opkomst. De meesters en juffrouwen die de leerlingen toen les gaven hadden ook een uitnodiging gekregen. De meesten waren aanwezig. Na
het openingswoord en het bekend maken van het programma kon de reünie beginnen. Eerst werd er een nieuwe foto gemaakt. Daarna werd
de school bezichtigd. Men kon zien dat er veel veranderd was maar er bleven zeer veel herkenningspunten van vroeger over. Toen om onge-
veer 18.00 uur de schoolbel werd geluid was het tijd voor de broodmaaltijd. De broodjes die zeer goed smaakten waren aangeboden door
oud-klasgenoot Gerard Berendsen van de gelijknamige bakkerij uit Vorden. Hierna werd het feest tot inde kleine uurtjes voortgezet bij 't Olde
Lettink

Zelhemse kruidentuin
't Zunnehofken start 29
mei met open morgens
Kruidentuin 't Zunnehofken in Zel-
hem houdt vanaf 29 mei weer acht
keer open morgen op de donderdag-
ochtend. De open morgens worden na
29 mei gehouden op 12 en 26 juni, 10
en 24 juli, 7 en 21 augustus en 4 sep-
tember.
De kruidentuin is een openbare tuin
en is gelegen aan de Piersonstraat. Het
ontstaan van deze tuin is een initiatief
van een werkgroep van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen in Zel-
hem. Het doel is om het gebruik van
kruiden uit lang vervlogen tijden te sti-
muleren en te promoten. De vrijwillig-
sters die het beheer en onderhoud van
de tuin verzorgen nodigen iedereen uit
om de open morgens te bezoeken.
Verder is de tuin ook op andere dagen
vrij toegankelijk. Tussen de perken be-
vinden zich verharde paden, die ook
toegankelijk zijn voor rolstoelgebrui-
kers. Bij elke plant staat een bordje met
zowel de Nederlandse als de Latijnse
naam. Tijdens de open morgens wordt
er door de dames van de Platte-
landsvrouwen informatie verstrekt
over de verschillende kruiden en
een smakelijk kruidenhapje gepresen-
teerd. Het recept van deze hapjes kan
gratis meegenomen worden.

Spelmiddag voor jeugd
op woensdag rondom
zwembad In de Dennen
Woensdagmiddag 28 mei wordt er op
de zon- en speelweide van het zwem-
bad "In de Dennen" te Vorden voor de
jeugd een spelmiddag georganiseerd.
Thema van deze middag luidt
"Ganzenborden".
De middag is uitermate geschikt voor
het houden van een kinderverjaardag
of zomaar een "partijtje". De doelgroep
is met name de kinderen van de basis-
scholen. De organisatie is in handen
van het zwembadpersoneel, bijgestaan
door een groep vrijwilligers van de ak-
tiviteitencommissie.

Sinds een jaar is op industrieterrein Werkveld in Vorden garagebedrijf John Langenberg Car Trading gevestigd. Eigenaar
John Langenberg (33) is van alle markten thuis. "Ik zit al vijftien jaar in het vak en heb bij diverse garages gewerkt. In eerste
instantie ben ik thuis aan huis begonnen. Dat was nog toen wij in Eefde woonden. Inmiddels zitten we al weer een jaar in
Vorden en het bevalt ons prima aan de Ambachtsweg 12 ", zegt hij. John Langenberg is gespecialiseerd in de reparatie van
auto's. "Ik heb vroeger ook bij een allround schadebedrij f gewerkt. In de loop van de jaren heb ik dus veel ervaring opge-
bouwd op dat gebied. Toch wil ik me in de toekomst meer gaan richten op de verkoop van auto's in plaats van het opknap-
pen van wagens", aldus John Langenberg. De klanten van het bedrijf komen uit heel Nederland. "Ik zet heel dikwijls adver-
tenties in de Telegraaf en daar bellen mensen uit het hele land op. Ik vertel de mensen aan te telefoon ook altijd heel eer-
lijk als er bijvoorbeeld een ongeluk met de auto gebeurd is. Wat dat betreft moet je altijd wel een eerlijk verhaal vertellen
en op die manier kan ik ook verantwoorden waarom mijn prijzen soms zo scherp zijn", legt hij uit.



Achtste dagboek van Karien Wullink vanuit Amerika

Op zoek naar een jurk voor het schoolbal
Op woensdag 14 augustus 1996 vertrok Karien Wullink voor
een jaar naar Amerika. De 18-jarige Vordense scholiere zal in
de komende maanden een dagboek bijhouden van haar ver-
blijf in Californië. Onlangs ging ze achter de computer zitten
en schreef haar achtste bijdrage voor Weekblad Contact.

31 maart
Het is maandagmiddag en in plaats
van in school te zitten, zit ik achter de
computer. Ik kijk naar beneden en zie
hoe bruin m'n benen zijn. Ik kijk op en
ik merk hoe moe ik ben. Hoe kan dat
ook anders: een halfuur geleden zat ik
nog in het vliegtuig dat van Arizona
kwam.
In Arizona bezocht ik mijn vriendin
Marije. Marije en ik zaten vorig jaar bij
elkaar in de klas en toevallig besloten
we allebei om na ons eindexamen een
jaar naar de United States te gaan. Zij
kwam dus in Phoenix, Arizona terecht
en ik honderden mijlen verderop in
Californië. Niet bepaald om de hoek
dus, maar nu ik de kans kreeg maakte
dat allemaal niet zo veel uit. Ten eerste
zou het ontzettend leuk zijn om haar
weer te zien en ten tweede zou ik weer
iets meer van Amerika te zien krijgen.
We hebben echt een hele leuke tijd ge-
had samen. We hebben geskied in
Flagstaff, ten noorden van Phoenix, we
hebben in het wild gekampeerd, wat
later sneeuw-kamperen bleek te wor-
den en we hebben met haar gastouders
de Grand Canyon bezocht. De Grand
Canyon is erg mooi. Het is moeilijk te
omschrijven hoe het is om aan de rand
te staan en uit te kijken over de rood-
gloeiend gekleurde canyon.
Phoenix is een mooie, nieuwe stad. De
wegen zijn breed, de huizen tropisch
wit en overal staan palmbomen. Ik
vond het jammer om weer terug naar
Californië te moeten vanmorgen, want
vergeleken met Arizona zou het daar
nu best fris zijn. Gelukkig heb ik dus
wel een lekker bruin kleurtje mee te-
rug genomen en Marije en ik hebben
afgesproken elkaar vaak te bellen en te
e-mailen totdat we allebei weer in
Nederland zijn.

10 april
Eenmaal terug in school viel Californië
toch best wel weer mee. Het weer was
nog niet eens zo slecht en ik kreeg ver-
schillende oooh's en aaah's voor m'n
nieuwe huidskleurtje (dat er na een
paar dagen ook alweer af begon te val-
len). Woensdag de tweede had ik een
basketbalbanket: een reünie voor het
team, de coaches en de trouwe kijkers.
Dat was erg gezellig. We kregen onze
certificaten als bewijs dat we dit sei-
zoen aan het basketbal hadden deelge-
nomen en we kregen onze schoolletter
(initialen D.O.). Het is een eer om een
letter te krijgen. Het betekent datje in

een Varsityteam (beste team) hebt ge-
speeld en je hoort de letter eigenlijk op
je schooljas te dragen. Verder werden
de shootingshirts aan de seniors gepre-
senteerd. Elke senior werd naar voren
gehaald door een van de juniors en de-
ze vertelde dan iets over de senior
waarna het shirt met het rugnummer
en de achternaam aan de desbetreffen-
de senior gegeven werd. Ik vond het
een hele speciale avond, want ondanks
dat ik het soms best moeilijk heb ge-
had in het team, had ik het gevoel dat
ik het allemaal wel zou gaan missen.

22 april
Nog een maand en 6 dagen en m'n ou-
ders staan op de stoep. Spannend hoor!
Maar tot die tijd gaat er nog zoveel ge-
beuren. Aankomende zaterdag is er het
seniorbal, waar ik naar uitkijk. Eerst
maakte ik me zorgen over het feit dat
ik geen idee had met wie ik zou gaan,
want je hoort met een partner te gaan.
Als meisje hoor je eigenlijk te wachten
tot je gevraagd wordt. Als je al weet dat
je niet gevraagd wordt, ga je zelf op
zoek naar een partner. Minstens een
maand van te voren wordt iedereen al
zenuwachtig, want vooral het senior-
bal is zogezegd een 'big deal'. Ik heb
van het begin af gedacht dat als ik niet
gevraagd zou worden, ik wel iemand
van de Rotary exchange students zou
vragendttet liefst zou ik natuurlijk met
een gr«^> Amerikanen gaan, want die
hebben hun eigen auto's. Dan hoefje
je tenminste niet schuldig te voelen te-
genover je gastvader of gastmoeder die
je om een uur of twaalf in de nacht
zoude^rioeten ophalen. Het is waar-
schijn^^ sowieso leuker om met Ame-
rikanen te gaan, want dan voel je je er
toch meer tussen horen.
Vorige week werd ik opgebeld door Jeff,
een jongen die net als ik in de school-
band speelt. Drie keer raden waarvoor
hij belde. Ja, ja, hij vroeg me zowaar
naar het seniorbal. Dat was weer even
mooi geregeld. Nu nog een jurk. Zoals
ik al zei: seniorbal is een belangrijk
evenement en daar hoort een officiële
outfit bij. Samen met twee vriendin-
nen ging op jurkenjacht in het winkel-
centrum. Al snel werd mij duidelijk
dat deze jurken 'een beetje' buiten
mijn budget gingen. Uiteindelijk had-
den mijn vriendinnen een jurk in de
aanbieding op de kop weten te tikken,
maar dat zat er voor mij helaas ook
niet in. Ik zat zonder jurk en zij zaten
zonder partner. Gelukkig heb ik een

jurk van iemand kunnen lenen, zeer
elegant en ook nog mijn maat.

28 april
Het seniorbal was een groot succes. Na
de halve dag bezig te zijn geweest met
het optutten voor die avond, werd ik
om half zes 's-avonds opgehaald door
Jeff en nog twee andere stellen. Mijn
twee vriendinnen hadden helaas geen
partner kunnen vinden, dus zij waren
er niet bij, maar ik zou hen op het feest
ontmoeten. Met z'n zessen gingen we
uit eten bij een chinees restaurant en
om half negen moesten we bij'Lake of
the Pines' (de plaats waar het bal ge-
houden werd) zijn voor de officiële fo-
to. Lake of the Pines is erg mooi: een
rond gebouw met een wand van glas,
zodat we uit konden kijken op het

meer. Er waren hapjes en limonade(!)
en als we wilden konden we naar bui-
ten naar het meer lopen. Het was een
ontzettend gezellige avond. Veel leuker
dan alle andere schoolfeesten die ik
had meegemaakt. Er werd leuke mu-
ziek gedraaid en de sfeer was gewoon
gezellig. Om twaalf uur was het feest
voorbij en na ergens nog wat te hebben
gedronken, werd ik thuis voor de deur
afgezet.

4 mei
M'n terugreis is geregeld: negen juli
kom ik terug (waarschuwing?).
Jasmijn, Judith, Anita, Lidwien, Ro-
nald, Thijs, Wan, Johan, Jolande, Linda,
Patricia en alle anderen die examen
doen deze maand: veel succes met de
stress!

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

ef. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37
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GERANIUMS hang of staand
diverse kleuren, 5 voor
POTGROND 80 liter
DATURA grote stam
VIJVERFOLIE per m2

VIJVERPOMP
ZUURSTOFPLANTEN 3 voor
POTTENSET 4-delig

NIEUW groot assortiment
BUITEN VERLICHTING

10.°°
19.BO

a.50

°°

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

Hondenopleiding 'Zelden Rust'
EEN EIGENTIJDSE OPLEIDING VOOR MENS EN HOND

houdt dinsdag 3 juni een
informatie-avond

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Café-restaurant 't Olde Lettink

Almenseweg 35 in Vorden
Info: Anke van Zeeburg (55 38 06) of

Wim Lichtenberg (46 22 84)

Electro World Eliesen
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 0575 55 10 00

wil u graag het volgende
laten beleven:

De sublieme vormgeving en de
prachtige materialen.
De altijd weer boeiende ervaring
van de geluidloos opzij schuivende
panelen voor inleggen van CD of
cassette.
Het volstrekt natuurlijke en
onvervormde geluid van dé
actieve BeoLab Penta luidspreker
met 9 individuele speakers en een
ingebouwde eindversterker, met
extra basregeling. •
De ruime keuze uit andere Actieve
of passieve B&O luidsprekers.
De bediening op het aanraak-

paneel of met de
Beo4 afstands- \
bediening.

:;:: : : ^ Het BeoLink meér-
:i|pK kamersysteem voor

dezelfde weergave
kwaliteit in andere
kamers. l

r OOIT KIEST U VOOR MOOIS

BeoCenter 9300
P \

radio - CD-speler - cassette deck
3 JAAR GARANTIE BeoLab Penta luidsprekers

tffr4fl&

ZOAKfiOAC f« A0C0f fitf
In de Kranenburg (gem. Vorden)

met een alderjekes mooie luchtballonvoort

Veur 295 gulden p.p. kun ie ok met.
Ok leuk veur oew zakenrelaties of personeelsfeest

M.M.V. Don't Shoot The Pianoployer $

A-j ok met een ballon met wilt ku-j bellen met

BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

BOEDELDAG
31 maart a.s.

Baakseweg 1, Vorden

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Kleine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
5 Ulft (0315) 640022

BOEDELDAG

a.s.

Baakseweg 1,

Vorden

Uw huis of bedrijf

strak in de lak?

En uw interieur

daarop afgestemd?

Als schilders-

afwerkings-

bedrijf levert

Harmsen

binnen en

En adviseert

in de Deco Home

showroom bijpas-

sende verf, behang,

vloerbedekking en

gordijnen.

HARMSEN VAKSCHILDERS

GEEFT MEER KLEUR AAN

WONEN EN WERKEN

We hebben de
beste merken
voor u in huis o.a.:

- Zoffany Holland
-Jab

- Designers Guild
- Bonaparte
- Forbo
- Parade
- Luxaflex
- Flexa
- Akzo Sikkens
-Arte
- B & C

Kijk uw îen uit in onze showroom of
bel vodden afspraak

l HARMSEN
VAKSCHILDERS

- Sigma Coatings
- Desso
- Eijffinger
- Harlequin
- Histor
- Heuga
- Laminaatparket

HOME

Hengelo Gld. Zelhemseweg 21, tel. (0575) 46 40 00

PARANORMALE BEURS ZUTPHEN
Zondag 1 juni, Zalencentrum de Brug, Thorbeckesingel 2
11.00-17.00 UUr, toegang f 10,- / Info: de Phoenix, tel. (0314) 34 18 07

Helmink heeft een uit-

gebreide keuze in ver-

schillende soorten

zonwering, zowel voor

binnen ais buiten.

Voor binnenzonwering

kunt u kiezen uit bij-

voorbeeld decoratieve

jaloezieën, lamellen of

rolgordijnen. In diverse

kleuren en dessins.

Voor buitenzonwering

zijn zonneschermen en

rolluiken het meest

geschikt. Helmink

levert voor uw woning

of bedrijfspand zon-

wering op maat

Voor welke zonwering

u ook kiest, bij

Helmink hoeft u het

van de prijs niet warm

te krijgen.

Zutphenseweg
Tel. 0575 - 551

24
514

HELMINK
meubelen J.W. Hagemaiistraat 3

Tel. O545 - 47419O
• — • • ' ; lmi.ii,m • ; . .



SPORT-a
NIEUWS

Motorsport
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseerde zaterdag-
middag een crosswedstrijd welke werd
gehouden op het eigen circuit
"Delden". In de diverse klassen werd
het met name in de strijd om de twee-
de en derde plaats een spannende aan-
gelegenheid. De uitslagen waren als
volgt: Klasse 125 CC: l Erik van de
Kamp, Vorden 40 punten; 2 Arno
Linnenbank, Vorden 32 ;3 Harold
Groot Roessink, Vorden 30; 4 Arjan
Berenpas, Vorden 28 punten. Klasse
jeugd 60 CC: l Rik Broer, Almen 40
punten;2 Koen Berenpas, Warnsveld 34
punten. Klasse recreanten: l Johannes
van Kempen, Zutphen 40 punten;2
Gerben Vruggink, Vorden 32; 3 Johan
Braakhekke, Barchem 30 ;4 Mar tij n
Ketz, .Zelhem 26;5 Freddy Versteege,
Hengelo 22 punten. Klasse Super: l
Marcel Bulten, Vorden 40 puntcn;2
Wienand Hoenink, Vorden 34; 3 Erwin
Plekkenpol, Hengelo 30 punten.

Volgende week houdt de Vordense mo-
torclub "De Graafschaprijders" in sa-
menwerking met de motorclubs M.C.
Neede en BAMC uit Borculo een avond-
driedaagse op de motor. Daarbij ligt
het in de bedoeling elke avond langs al-
lerlei toerische routes een afstand af te
leggen van circa 90 kilometer. De start
is dinsdagavond 3 juni vanaf Hotel
Peters in Borculo. Die avond is de fi-
nish bij de "Oude Molen" in Neede.
Woensdagavond is het einddoel het
clubhuis van "De Graafschaprijders" in
Vorden, waarna de driedaagse donder-
dagavond wordt afgesloten met een
route vanaf de Kranenburg in Vorden
naar Borculo. De organisatie verwacht
dat er circa 130 coureurs aan deze
tocht zullen deelnemen.

Duivensport
Leden van de P.V. Vorden hebben het af-
gelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Etampes Base
over een afstand van ruim 500 kilome-
ter. De uitslag was als volgt: C. Bruins-
ma l, 3, 6, 12, 16, 18; H.W. Oldcnhave 2;
AA. Jurriens 4, 11; A en A Winkels 5, 7,
15, 19; HA. Eykelkamp 8, 9, 10; H. Stok-
kink 13; Roy Eikelkamp 14, 20; J.M.
Meyer 17

Vissen
De hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" organiseerde in de Berkel te
Lochem een wedstrijd voor de senio-
ren. Er werden 262 vissen gevangen
met een totaal gewicht van 6640 gram.
De uitslagen waren als volgt: op een ge-
deelde eerste plaats: A. Golstein met 47
stuks (1640 gram) en R. Golstein 54
stuks(1080 gram); 3 A. Vruggink 33
stuks (650 gram); 4 D. Weustenenk 41
stuks( 640 gram); 5 J. Groot Jebbink 27
stuks (500 gram).
Voor de jeugd werd eveneens in de
Berkel bij Lochem een wedstrijd gehou-
den. Hier waren de uitslagen: l C.
Lichtenberg 22 stuks- totale lengte 258
cm; 2 M. ten Have 22 stuks- 258 cm; 3
N. Beek 16 stuks-197 cm.

Voetbal
Goede start 22e 3-weekenden-
toernooi s.v. Ratti
De allerjongste voetballers mochten

zaterdagmorgen om half 9 de spits af-
bijten. 8 F-7tallen én 14 E-7tallen speel-
den op 4 veldjes, daarvoor zijn 8
scheidsrechters nodig en een centrale
tijdswaarneming en dan loopt het op
rolletjes. De F pupillen waren om half
12 klaar en wachtten met smart op de
prijsuitreiking. Eerbeekse Boys Fl ging
met de eerste prijs naar huis en 2e
werd DZC '68 F5. De derde prijs werd
gewonnen door Ratti Fl en SVBV Fl
ging met de 4e prijs naar Barchem. De
Fairplay bleef in de Kranenburg, want
was voor Ratti Fl.
Voor de E-pupillen was de prijsuitrei-
king pas om 13.00 uur omdat de poule-
wedstrijden langer duurden elk team
had al 6 wedstrijden en dan nog als
besten verder in 2 finalewedstrijden.
De uitslag was als volgt: Ie Zelhem El,
2e Rekken El, 3e Angerlo Vooruit El, 4e
DEO El. Fairplay: Baakse Boys El.
Drukke maar geslaagde morgen.
Om half 2 stonden de senioren alweer
binnen de lijnen, 7 elftallen uitkomen-
de in de 5e klas. Zij moesten elks 6 wed-
strijden en om 17.00 uur hadden Ratti
en Oene beide de meeste punten. Oene
4 werd Ie door een beter doelsaldo,
Ratti 5 werd een goede 2e en won de
fairplay, Almen 3 werd 3e.
De zondag was een damesaangelegen-
heid. Er werden 4 4e klassers verwacht
en vier vijfde klassers. Helaas voor de
vijfde klassers kwam Hercules niet,
zonder z^h af te melden. De andere 3
teams zi^Jiervan de dupe, en voor de
toernooicommissie is het erg verve-
lend.
De 4e klassers moesten 6 wedstrijden
spelen en de 5e klassers speelden er
elks 2 mü^er, dit werd door hen spor-
tief opg^rc en niet gemopperd, z'e
konden met iets minder inspanning
iets meer genieten van het mooie zon-
overgoten Ratti complex en ze vielen
alle 3 in de prijzen. Rietmolen ging
met de fairplay naar huis en Ie werd
Ruurlo en 2e werd FC Gelre 3. Beide
teams smikkelden heerlijk van de prijs
in de vorm van taarten.
Dames 4e klas werd gewonnen door
Ratti, 2e werd Varsseveld.
De "Mevr. Berendsen-wissel-beker"
bleef weer eens in eigen huis, dit was al
enige jaartjes geleden.
Succesvol weekend afgesloten en een
goede inzet van vele vrijwilligers wat
de toernooicommissie een deugd is.
Zaterdag staat er een D-morgen en een
B-jeugdmiddag op het programma. De
zondag is gereserveerd voor 6e klas se-
nioren.

Z w e m m e n
Danielle Westerbroek Gelders
Zwemkampioen
Tijdens de Gelderse zwemkampioen-
schappen 1997 die dit weekend werden
gehouden in zwembad de Peppel te
Ede werd de Vordense Danielle Wester-
broek Gelders kampioene op de 200
mtr schoolslag. In het 50-meter bad be-
haalde de nu nog 17-jarige Danielle de
gouden medaille door bij de dames de
200 meter winnend af te sluiten met
een tijd van 2.48,8 min. Met deze tijd
was zij niet alleen de snelste van
Gelderland, maar verbeterde zij tevens
haar limiet voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen die eind juni in Eind-
hoven zullen worden gezwommen.
Danielle had toch een fantastisch
weekend. Ze presteerde niet alleen
goed op de schoolslag maar ook op de
400 mtr. wisselslag en 400 mtr. vrije
slag. Op deze beide nummers wist zij
een bronzen medaille te behalen met
tijden 5.30,4 en 4.53,1 min. Met deze

tijden behaalde zij persoonlijke re-
cords.
In het komende weekend waarin de
tweede helft van de Gelderse kam-
pioenschappen wordt gezwommen zal
Danielle, die deze week 18 jaar wordt,
uitkomen op de nummers 50 en 100
mtr. schoolslag en 200 mtr. wisselslag
dames. Ook bij die nummers heeft
Danielle kansen op een van de medail-
leplaatsen.

Wielersport
RTV
Op zaterdag 17 mei werd in het kader
van de clubcompetitie de Ronde van
Gelderland verreden. De gecombineer-
de ploeg van De Stofwolk en RTV
Vierakker-Wichmond stond ook aan
het vertrek. Deze wedstrijd werd ge-
wonnen door Andre Schrader uit Span-
keren, voor Frank Zwaneveld en Ines
Jcntink. Reynold Harmsen uit Warns-
veld werd knap 26e.

Op Eerste Pinksterdag werd in Ooster-
hout bij Nijmegen een criterium voor
cyclosportieven en veteranen verreden.
Deze wedstrijd werd van begin tot eind
beheerst door de regen, die met bak-
ken uit de lucht kwam vallen. Ondanks
de regen was het wel een levendige
wedstrijd, met d^^rse uitlooppogin-
gen. Acht rond^P voor het einde
sprong Willem Bosman weg uit het pe-
leton. Hij kreeg echter nooit meer dan
150 meter voorsprong. Maar door goed
afstoppen van Rudy Peters uit Wich-
mond en Raymoi^Lvan Hal uit Does-
burg kon hij tocrB^g blijven en won
de wedstrijd met nog 10 meter voor-
sprong. Tweede werd Bloks voor Marcel
Alma en Rudy Peters. Raymond van Hal
werd uiteindelijk 15e.

Op Tweede Pinksterdag werd door de
RTV Vierakker-Wichmond de Gelderse
Districtskampioenschappen georgani-
seerd. Deze wedstrijden werden verre-
den even buiten Baak op een schitte-
rend parcours van 3,7 km met daarin
een zware klinkerweg van 1,3 km. Bij
de nieuwelingen won Michiel Elijzen
uit Ede voor Guido van Benthem uit
Ede en Jan Sanders uit Afferden. Arne
Cornegoor uit Baak werd knap 8e.
Bij de Junioren was het Eric van Leijen
uit Ewijk die als eerste over de streep
kwam. Tweede werd Bart Vriesen uit
Doetinchem en derde Frans van
Duimen uit Didam. Martijn Verstege
uit Hengelo (Gld.) werd 20e.
Robert Hoffman uit Ermelo won bij de
Veteranen voor Gerard Verwaayen uit
Andelst en Rudy Peters uit Wichmond.
Frans de Wit uit Zutphen werd 20e.
Bij de Cyclosportieven was het Adrie
Frijters uit Wageningen die de titel
voor zich opeiste. Tweede werd Ron
Dooyeweerd uit Harderwijk en derde
Dick Hoeve uit Elburg. Willem Bosman
uit Warnsveld werd 7e, Andre Barge-
man uit Vorden 12e en Wilco Helmink
uit Vorden 21e.
Dennis van Dijken uit Dodewaard
kwam bij de Elite als eerste over de
meet, voor Edward Foppen uit Ermelo
en Martin Weijers uit Hengelo (Gld.).
Bij de Neo-Amateurs was het Matthijs
Delen uit Nieuwegein die won, voor
Aldo Klomp uit Apeldoorn en Edwin
Maalderink uit Warnsveld. Reynold
Harmsen werd knap 7e.

Tennis
Vordens Tennispark

Uitslagen 6e speeldag
Zaterdagcompetitie
Heren: Mail. Molen l - Vorden l 3-3;
Vorden 2 - Lochem 3 3-3; Vorden 3 -
Veld hoek 11-5.
Heren 35+: Vorden l - Braamveld l 5-1;
Braamveld 3 - Vorden 2 2-4.
Gemengd 35+: Beckson l -Vorden l 4-1.
Junioren Gemengd t/m 14 jr.: Vorden l
- TC Zuid 2 3-2.
Junioren Jongens t/m 17 jr.: Beinum l -
Vorden l 3-3.

Zondagcompetitie
Heren: Lochem l - Vorden l 6-0.
Gemengd: De Kei 4 - Vorden l 0-8.
Gemengd Junioren: Vorden l
Columbae l 6-2.

Woensdagcompetitie
Junioren Jongens t/m 12 jr.: Laerveld l -
Vorden l 0-6; Vorden 2 - Wildbaan l 5-
1; Vorden 3 - Doesburg l 4-2.
Junioren Meisjes t/m 10 jr.: Irminloo l -
Vorden l 0-6.

Dinsdagcompetitie
Dames: Vorden l - Neede l 3-3; Grocnlo
2 - Vorden 2 3-3; Vorden 3 - Almen l 5-1.

Donderdagcompetitie
Dames dubbel: Laerveld l -Vorden l 3-
1; Lochem 3 - Vorden 2 2-2; Vorden 3 -
Lochem 4 0-4.

Tennisuitslagen S.V. Socii
Socii l - De IJsselweide l jeugd 3-2;
Socii l - Ruurlo 4 mix 1-4; Het Elderink
l - Socii l heren 6-0; Socii 2 - De
Schaeck 4 heren 4-2; Dieren 3 - Socii l
40+ 2-4; Socii l - Vragender l zondag 9-
3; Socii l - Keijenborg l zondag 6-6;
Vorden l - Socii l woensdag 7-1.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslag maandagavond 12.5.97
A-lijn: 1. mevrouw Bouwman / de heer
Snel 62.2%; 2. de heren Busscher /
Graaskamp 58.9%; 3. de dames van
Burk / Hendriksen 57.2%.

B-lijn: 1. de heren Gille / Dekker 75.9%;
2. de heer en mevrouw den Ambtman
73.1%; 3. de dames Groot Bramel / Tig-
gelaar 49.1%.

Paardensport
L.R. en P.C. de Graafschap
De volgende prijzen werden door leden
van L.R. en P.C. de Graafschap behaald.
Op de viertallen wedstrijd te Barchem
behaalden de ponies een tweede en
een derde prijs. In Zelhem werd Marina
Gotink met haar pony Goof derde bij
het springen en zesde met 157 punten
in de L dressuur. Op Tweede Pinkster-
dag werd er in Geesteren een wedstrijd
voor paarden en ponies georganiseerd.
Hier werden de volgende prijzen be-
haald. Carlijn Slijkhuis met Gorby
werd eerste en tweede met 174 en 157
punten in de B-dressuur. Annemarie
Garsen met Fury werd zevende met 165
in de L dressuur. Bij het B springen
werd Cynthia Kornegoor met Tosca
vierde. Bij de paarden zijn de volgende
prijzen behaald in de B dressuur.
Simone Baauw met Limone twee maal
eerste met 165 en 178 punten, Rinie
Heuvelink met Elfriede twee maal
tweede met 172 en 173 punten, Irene
Regelink met Lea vierde met 159 en
zesde met 171 punten, Herman Maal-
derink werd met Karolenza vijfde met
151 punten.



Peter Hoefnagels vertelt
zondag l juni over "De
vervalser van Vermeer

Lachen met Toneelgroep Linde
Dammen

Henk Grotenhuis ten Harkel
clubkampioen
Henk Grotenhuis ten Harkel volgt
Henk Hoekman op als clubkampioen.
Hij eindigde in de onderlinge competi-
tie met 1707 punten, hetgeen 5 punten
meer was dan Hendrik van der Zee. In
wedstrijdpunten gerekend was het ver-
schil echter groter. Grotenhuis ten
Harkel behaalde 29 punten uit 17 wed-
strijden en Van der Zee 24 uit 16. Derde
werd Gerrit Wassink met 1643 en 18
punten uit 14 wedstrijden.
Kampioen eerste klasse werd Harry
Graaskamp met 1540 punten (9-10),
waarmee hij 7e in het totaalklasse-
ment werd. Nog hoger kwam de kam-
pioen tweede klasse, Jo Geerken, na-
melijk 6e. Hij behaalde 1547 punten en
25 wedstrijdpunten uit 21 wedstrijden.

Dostal l gaat door naar derde
ronde Gelderse beker
DCV is twee teams kwijtgeraakt in de
tweede ronde van het Gelders beker-
toernooi voor viertallen. DCV 3 sneu-
velde in Harderwijk. Twee remises van
Bennie Hiddink en Martin Boersbroek
waren de enige wapenfeiten in dit duel
en het werd derhalve 6-2 voor Harder-
wijk.
Dostal 2 had zeker kansen tegen DCA
Apeldoorn. Michiel Kroesbergen en
Harry Graaskamp stonden lastig, maar
verdedigden zich inventief met remise
als resultaat. Helaas blunderden Jan
Masselink en Chris Grevers in uitste-
kende stellingen, waardoor deze partij-
en verloren gingen. Uitslag 2-6 in het
voordeel van de Apeldoorners.
Het eerste team had weinig moeite met
DVD 3 uit Doetinchem. Hendrik van
der Zee kreeg al na 7 zetten een schijf-
je cadeau en die kreeg de tegenstander
natuurlijk niet meer terug. Ook Henk
Ruesink, Henk Hoekman en invaller
Theo Slütter kwamen op eenvoudige
wijze tot winst.

Judo
Goede prestaties judoka's Rob's
Sports
Afgelopen weekend werd er door de ju-
doka's van sportinstituut Rob's Sports
goed gepresteerd op toernooien in
Dronten en Enschede. Op zaterdag wer-
den in Dronten de volgende resultaten
bereikt: Eerste plaats: Bjorn Schutte.
Tweede plaats: Lourens van Eldik, Rob
Pardijs, Jacco Jansen en Ron Huitink.
Resultaten zondag in Enschede: Eerste
plaatsen: Rob Pardijs en Coen Wellink.
Tweede plaats: Marco Hartemink.
Derde plaats: Niels Siemerink.
In Kampen slaagde Norbert Nijland af-
gelopen zaterdag voor de zwarte band
tweede dan.
Aankomend weekend doen 12 judoka's
van Rob's Sports mee aan een groot ju-
dotoernooi in Arnhem.

Muziekschool Muzehof
ui Zutphen houdt open
huis op zaterdag 7 juni
Muziekschool "De Muzehof' in Zut-
phen houdt op 7 juni open huis. Er
wordt overal in het gebouw muziek ge-
maakt en in het danshuis wordt er ge-
danst. Belangstellenden kunnen vrij in
en uit de lokalen lopen om een indruk
van de muziekschool te krijgen. Het
complete klassieke en populaire ins-
trumentarium is aanwezig en het pr-
bliek kan de nodige informatie over in-
strumenten en lessen verkrijgen via de
aanwezige docenten. Ouders die willen
weten of hun kind al wel voldoet aan
de fysieke eisen voor een bepaald ins-
trument kunnen hun kind laten tes-
ten. De muziekschool is gevestigd in de
Hanzehof in Zutphen.

"
In mei 1945 werd de wereldpers opge-
schrikt door de vondst van het schilde-
rij "De overspelige vrouw" in het bui-
tenhuis van de Duitse veldmaarschalk
Hermann Goring. De schilder Han van
Meegeren werd een week na het be-
richt The Times gearresteerd wegens
het verkopen van kunstschatten aan de
vijand. Na een kort verblijf in de cel be-
kende Van Meegeren dat hij deze
Vermeer en tal van andere doeken, zelf
geschilderd had. Ook het in de jaren
dertig door het museum Boymans aan-
gekochte schilderij "De Emmausgan-
gers" bleek een vervalsing te zijn.
De vragen die men zich stelde waren:
was Van Meegeren een miskend genie
of een ordinaire geldwolf? Wat beziel-
de hem? Hoe konden grote kunstex-
perts en musea deze schilderijen aan-
komen en bejubelen? Hoe komt het na
de ontdekking dat "iedereen" ineens
zag wat er aan het werk mankeerde?
Hoe verliep de strafzaak tegen Van
Meegeren? En tenslotte: wat is "echt"
in de kunst?"

Professor Peter Hoefnagels is crimino-
loog en hij kreeg bij zijn studie de be-
schikking over nooit gepulbliceerde
particuliere brieven en over het straf-
dossier. Een en ander werpt een nieuw
licht op een van de grootste vervalsers
van deze eeuw. Van zijn studie maakte
Hoefnagels een boeiend verhaal, dat
vorig jaar diende als Erasmuslezing en
tevens werd gehouden tijdens de grote
tentoonstelling in de Kunsthal in
Rotterdam. Wegens het succes van de
Erasmuslezing nu in het theater
"Onder de molen". De voorstelling
wordt afgewisseld met muziek van de
klassieke gitarist Jan Guichelaar en de
violiste Simone Boerstoel. De op-
brengst van de vo^Relling is bestemd
voor de instandhouding van de molen.

Wikeé de Vnong Six
day op zaterdag
30 mei bij W Vorden
Als je de naam van deze evenementen-
dag ziet - Wikeé'de Viking Six Day -
denk je niet direct aan een activiteit
van een voetbalvereniging. Toch is het
W Vorden die zaterdag met een gran-
dioos programma het huidige voetbal-
seizoen afsluit. Dat dit evenement de
naam heeft gekregen van een populai-
re stripheld uit de jaren tachtig komt
omdat vorig jaar voor het eerst een six-
toernooi werd gehouden met als
hoofdprijs een prachtige "Wikeé de
Viking" beker.

Dit jaar heeft W Vorden naast het six-
toernooi ook nog iets extra's voor de
jeugd georganiseerd: een echte zes-
kamp. Alle pupillen en de C- en B-juni-
oren worden in groepen verdeeld en
dienen enkele zeer spectaculaire on-
derdelen af te werken, 's Middags be-
gint dus het six-toernooi en tot zeven
uur 's avonds strijden 14 teams om de
felbegeerde Wikeé de Vining beker.
Verder is er de gehele dag de mogelijk-
heid om je weer af te reageren op
Dikke Bertha. Mensen die regelmatig
naar Barend en Van Dorp kijken weten
dat dit een snelheidsmeter is waarom
afgemeten wordt hoe hard je kunt
schieten. Gezien de resultaten van vo-
rig jaar zal degene die het halve varken
(hoofprijs) wil winnen zeker boven de
honderd kilometer per uur moeten
schieten.
De dag wordt afgesloten met een op-
treden van Strange Brew. Deze
Brummense formatie - met een Vor-
dense inbreng in de persoon van René
Olthof - zal in de tent voor de kantine
optreden en het publiek zal worden
voorzien van een natje en een droogje
in de vorm van een buitentap en een
barbecue.

Ondanks het warme weer kon
Bennie Scholten vorige week zater-
dagavond in het Dorpscentrum een
flink aantal mensen verwelkomen
die de toneelavond van de toneel-
groep "Linde" wilden bijwonen. Zij
zullen er geen spijt van hebben ge-
had want de toneelgroep trakteerde
het publiek middels het blijspel "De
Kerkstraat is een keurige straat" op
een avondje gezellig uit.

Voor de groep zelf een spannende aan-
gelegenheid want voor een aantal spe-
lers was het de eerste keer dat ze op de
planken stonden. En het moet gezegd,
ze brachten het er voortreffelijk vanaf.
Het stuk speelde zich afin de woonka-
mer van de familie Hofman, pa Arie
(Bert Tuinman), echtgenote Bets (Janny
Haaring), dochter Josien (Nynke Groot
Jebbink) en zoon Nico (Wilfried Lich-
tenberg), alsmede oma (Netty Arfman).
Kom je in een nieuwe straat of buurt te
wonen, dan schept dat natuurlijk
"Burenverplichtingen". In dit geval
voorzag buurman Antwan Havekes en
buurvrouw de Vries (Jeannet

Wessdink) de nieuwbakken buren van
welgemeende advie/en.

Maar dan ben je er natuurli jk nog lang
niet, want in sommige gevallen komen
ook de centen, om aan je burenver-
plichtingen te voldoen, om de hoek kij-
ken dus werd de familie Hofman gead-
viseerd kostgangers in huis te nemen.
Wel Dries Krijn (Henk Sleumer) en
Gerard Krijn (Herbert Bosch) verkleden
zich als dames. En dan begint de
klucht pas goed want het valt natuur-
lijk om de drommel niet mee om je in-
derdaad als echte dames aan te passen!
Prompt komen er nog een paar vrijge-
zellen aan te pas Leen de Wit (Sini
Haaring) en Gerrit de Wit (Bennie
Scholten). Verliefde mensen, doldwaze
situaties en een lachende zaal.
Een bekroning op het werk van regis-
seur Marie Schuppers. Licht en geluid
werden verzorgd door Ferdie Schmitz
en Wim Lebbink. Henk Sleumer en
Bennie Scholten verzorgden het decor;
souffleuse Annie Ruiterkamp. De gri-
me werd verzorgd door Gerrie
Harmsen en Ina Wesselink.

Voorjaarsconcert "Concordia"
De conclusie die na afloop van het
voorjaarsconcert van de Vordense
muziekvereniging "Concordia" za-
terdagavond in een goed gevuld
Dorpscentrum getrokken kon wor-
den was wel dat het orkest onder
leiding van haar nieuwe dirigent
Hugo Klein Severt goede vorderin-
gen maakt.

Het avondje "Concordia" begon met
een kort maar krachtig optreden van
het jeugdorkest onder jjiding van
Mark Heuvelink. Ze kregerWRarbij wat
aanvulling uit het grote orkest waar-
door ze "straks" alvast beter zijn voor-
bereid om in groepsverband te spelen.
In het nummer "Suitony" was er een so-
lolistisch optreden van Makkes van de
Heide (altsax), Sandra Dijkman (klari-
net), Ethel Lauckhart (trompet) en
Hans Romeijnders (trompet).

De drumband onder leiding van Bert
Lamers was met name in het nummer
"Marksman Musicsound" van E.
Crauwels goed op dreef. Een rithmisch
en strak "afgewerkt" nummer. In

"Oj-ieen of Africa" van W. Veerhoek lie-
ten de drummers horen en zien dat ze
goed zijn in het imiteren van oerwoud-
geluiden. Met een beetje fantasie zou
je denken midden in een oerwoud te
zitten. Er was nog een optreden van de
leerlingdrummers Frank en Arjan die
aantoonden flink voor dit optreden ge-
oefend te hebben.

Het "hoofdgerecht" van een concert is
en blijft het optreden van het orkest
dat begon met het nummer "Latin
Melange" van Wim Laseroms. Het pu-
bliek werd min of meer gedwongen om
bij dit zeer swingende stuk op het
puntje van de stoel te gaan zitten. Het
orkest speelde verder onder meer mu-
ziek van "The Lion King" en "Beauty
and te Beast". Het optreden werd beslo-
ten met het romantische "Without
you" van Frank Bernaerts. Alvorens de
handen van het publiek voor de zoveel-
ste keer op elkaar gingen, was er nog
een gezamenlijk optreden van korps
en drumband met de mars "Bagatel"
van Ruud Bohmer. Als lady-speaker
fungeerde deze avond Sandra Oonk.

Expositie over kasteel "Hackfort"
in Stedelijk Museum in Zutphen
Van 31 mei tot en met 31 augustus
wordt er in het Stedelijk Museum in
Zutphen een tentoonstelling gehou-
den over het Vordense kasteel Hack-
fort. In de tentoonstelling zal een
groot aantal voorwerpen te zien
zijn, waaronder een aanzienlijke
zilvercollektie afkomstig van het
kasteel. Ook zal aan de hand van fa-
milieportretten van bewoners en af-
beeldingen van het kasteel en om-
geving uit de afgelopen eeuwen, een
overzicht gegeven worden van kas-
teel Hackfort en haar bewoners.

Tijdens deze tentoonstelling wordt een
aantal activiteiten georganiseerd. Er is
een "Rondje Hackfort" uitgestippeld,
een fietstocht van ongeveer 30 kilome-
ter langs het kasteel. Tijdens het "Dagje

Hackfort" kan onder leiding van een
gids een bezoek gebracht worden aan
de tentoonstelling en het kasteel.
Tijdens het "Avondje Hackfort" is er een
lezing met dia's over het landgoed en
het kasteel. Deze activiteiten vinden
gedurende de gehele zomer plaats.
Bij de tentoonstelling verschijnt een
speciale brochure. Daarin informatie
over de aktiviteiten waaronder de fiets-
tocht. Ook wordt aandacht besteed aan
de geschiedenis van kasteel Hackfort
en zijn bewoners. Deze brochure is van-
af 31 mei verkrijgbaar bij het museum.
De tentoonstelling en de bijbehorende
aktiviteiten worden georganiseerd in
samenwerking met de Vereniging
Natuurmonumenten, de beheerder
van het kasteel en het landgoed Hack-
fort.

Zaterdag 7 juni Fietsenverkoop
Op het politiebureau aan de Raadhuisstraat 5 in Vorden

van 9.30 -13.00 uur
kunt u inschrijven op een fiets. De hoogste bieder wordt 's middags terugge-
beld.



Dealer van o.a. Roces, Bauer, Zandra,
Force, Salomon, Eagle Sport en Rogelli
Skeelerf rames voor schoenen van Raps en
Viking
Verhuur van alle soorten skates en
skeelers (meer dan 40 paar!)
In- en verkoop van gebruikte skates en
skeelers
Verkoop van skate- en skeelerkleding,
helmen en brillen

Vanaf 1 juni elke maandagavond
skate- en skeelerles
om 19.30 uur

S P O R T E N R E C R E A T I E
De skate-, skeeler-, rolski-, schaats- en
langiaufspecialist van Oost Nederland

Zutphenseweg 8 • Vorden • Tel. (0575) 554228 / Fax 554253

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575)55 1961
(0575) 55 1673
(0575) 55 30 81

f997;
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Spowstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t/m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

muller-voiden bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Loolaan 88, 7261 HV Ruurlo
Tel: (0573) 45 39 80
Fax: (0573) 45 39 93
Mobiel: (06) 53 38 51 56

BOEDELDAG
zaterdag 31 mei 1997
aanvang 10.30 tot 14.30 uur

Boerderij A. Schqpten
Baakseweg 1, Vorden

• COMPLETE KEUfpNS
• BANKSTELLEN
• STOELEN

• PANNEN, POTTEN

• SNUISTERIJEN, ENZ. ENZ.

Dit jaar zijn de baten bestemd voor de Dorpskerk te
Vorden.

Hebt u nog spulletjes over?
Wij halen ze graag bij u op. Bel dan:

(O575) 55 14 86
(O575) 55 16 73

(O575) 55 19 61
(O575) 55 3O 81

Tijdelijk ƒ 25,- retour bij aanschaf
van een Braun Flex Integral!*

FRANCE9B

OFFICIAL
SHAVER

en "Maak bovendien,
zonder aankoop-
verplichting,
kans op een
WK-voetbal*"

• De nieuwe definitie voor glad
• Uniek zwenkend scheerhoofd en tweeling scheerblad
• Geïntegreerde micro-tondeuse:

rekent ook af met die lastige haartjes in de hals
• Platina veredeld scheerblad
• Automatische voltage-aanpassing

' Zie voor de actievoorwaarden de folder in de winkel

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 Tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 Tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 Tel. (0575) 54 32 02

BRflun

Persoonlijke financiële planning, Fiscale advisering

Pensioenen, Beleggingen, Hypotheken.

Ook uw adviseur inzake koopsomstortingen.

Bergoss Fresco.
Een meesterwerk met een werkje.

Opval lend n ieuws van Bergoss: haar nieuwste creatie

'Eresco'. Een subtiel meerkleurig tapijt met een bijzonder

fraai gemarmerd patroon. In 15 mooie, warme kleuren.

Opgebouwd uit 100% Polyamide, een werke l i j k probleem-

loos en zeer duurzaam garen.

Vuilwerend behandeld met

Scotchgard en voorzien van een

sandwich onderkant! En nu het

mooiste: deze A-kwaliteit kent

een prijs van slechts 219,- per meter (4 meter breed!).

Dat moet u zien bij

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9, Ruurlo, telefoon (0573) 45 12 38



Nedac Sorbo slaat laatste heipaal in Duiven
Op het bedrijventerrein Center-
poort in Duiven ging afgelopen vrij-
dag de laatste heipaal de grond in
voor het nieuwe bedrijfscomplex
van de Nedac Sorbo Groep. Deze
handeling werd verricht door voor-
zitter J. van den Broek van het
Centraal Bureau Levensmiddelen-
handel. Het is de bedoeling dat het
pand in het voorjaar 1998 in ge-
bruik wordt genomen, terwijl dit
jaar nog een deel van de magazijn-
ruimte beschikbaar komt.

De Nedac Sorbo Groep heeft gedurende
de laatste tien jaar getracht het be-
staande complex aan de Nieuwstad in
Vorden uit te breiden, maar mede door
bezwaren van de buurtbewoners werd
besloten uit Vorden te vertrekken. De
directie van Sorbo ging daarbij uit van
een nieuwe locatie die in een straal van
vijfendertig kilometer moest liggen,
omdat de meeste medewerkers van
Sorbo uit deze regio komen. Uit een
aantal alternatieven werd gekozen
voor Duiven. Bij deze keuze werd gelet
op criteria als bereikbaarheid, beschik-
baarheid van de grond voor eventuele
verdere uitbreiding, de grondprijs en
de contacten met de gemeente.

Burgemeester A. Lichtenberg van Dui-
ven toonde zich zeer tevreden dat
Sorbo voor Duiven had gekozen. "Voor
mij persoonlij k.heeft de vestiging van
Sorbo in Duiven nog een heel speciaal
tintje. Wat velen van U niet weten is
dat ik in Vorden geboren en getogen
ben. Heel wat jaren geleden ben ik uit
Vorden vertrokken en na de nodige om-
zwervingen ben ik ruim zeven jaar ge-
leden met mijn gezin in Duiven neer-
gestreken. Ik heb daar op de dag van
vandaag nooit spijt van gehad, want
Duiven is gewoon een schitterende ge-
meente om te werken en te wonen. Ik
ben ook zeer blij dat Sorbo heeft geko-
zen voor onze gemeente, hoewel heel
veel Vordenaren mij dat misschien niet
in dank zullen afnemen.. Zo was ik vo-
rig jaar september op het buurtfeest in
Linde en daar kreeg ik verschillende
keren gekscherend de opmerking "Hoe
durft ie hier nog te komen" naar mijn
hoofd geslingerd".
Volgens Lichtenberg is het geen toeval
dat ook Sorbo voor Duiven heeft geko-
zen. "Laten wij eerlijk zijn, een bedrijf
met zo'n belangrijke logistieke functie
kan toch niet om ons bedrijventerrein
Centerpoort heen? Een perfect ontslo-
ten terrein aan de Al2. De grote inte-
resse die bedrijven - grote en kleine - to-
nen voor Centerpoort steunen ons in
die mening. Verder is het zo dat het

Bedrijventeam Centerpoort meedenkt
met de bedrijven en hen aan de hand
neemt door "vergunningenland" en
waarmaakt wat men belooft", aldus
lichtenberg. 4fc
Ook de vergunningen voor Sorbo wa-
ren snel geregeld. In oktober vorig jaar
kwam het bouwteam voor het eerst bij
elkaar en zes maanden later waren alle
vergunningen afge^yen en waren de
eerste heipalen geg^Pen. Lichtenberg:
"De reden waarom Sorbo voor Duiven
heeft gekozen is mede ingegeven dooi-
de professionele opstelling van het
Duivense gemeentebestuur en het
ambtelijk apparaat. Een opstelling die
niet eenmalig is, maar waarmee alle
potentiële vestigers in Duiven te ma-
ken krijgen. Ook de bedrijven die in
het kielzag van Sorbo hun blik op
Centerpoort richten - groot en klein -
kunnen op dezelfde behandeling reke-
nen".

Op het aansprekende adres Innovatie l
in Duiven zal een logistiek centrum
verrijzen Vchi 14.000 vierkante meter

en een kantoor met showroom van
3.000 vierkante meter. Het totale per-
ceel van vijf hectare biedt voldoende
mogelijkheid voor extra groei. Het zo
voor de Nedac Sorbo Groep^kentiële
interne logistieke systeem wOTat in de
nieuwbouw dan ook vanzelfsprekend
op vernieuwde wijze ingericht. Deze
zal in staat zijn om 90.000 colli en
50.0000 orderregels in acht uur te be-
handelen. De interne doorlc^Mijd van
de orders kan in het nieuwe systeem
tot slechts enkele uren worden geredu-
ceerd. Het ordelverzamelen zal papier-
loos zijn en het interne transport ge-
heel automatisch.

Ook de communicatie met klanten en
leveranciers zal versneld en geoptima-
liseerd worden door een nieuw te ont-
wikkelen warehouse management sys-
teem. In het gehele gebouw wordt een
sprinklerinstallatie aangebracht. Het
complex is ontworpen door architec-
tenbureau Ariëns Groep BV in Wij-
chen. De hoofdaannemer is bouwbe-
drijf Reu kers BV in Groenlo. De totale

investering in gebouw en infrastruc-
tuur bedraagte enkele tientallen mil-
joenen guldens.

Voorzitter J. van den Broek van het
Centraal Bureau Levensmiddelenhan-
del stak vrijdagmiddag in zijn toe-
spraak zijn bewondering voor Sorbo
niet onder stoelen of banken. "Nedac
Sorbo is al vele jaren vaste leverancier
van het merendeel van de supermarkt-
ne en warenhuizen die zijn aangeslo-
ten bij het Centraal Bureau Levensmid-
delenhandel. Niet alleen een vaste,
maar ook een unieke leverancier.
Oprichter Jac. de Jong begon in de ja-
ren zestig als eerste met service mer-
chandising: een halve meter huishou-
delijke artikelen op de schappen in de
supermarkt. Afwasborstels, dweilen en
sponzen. Het assortiment is in de loop
der jaren alleen maar groter geworden.
En fors ook. Tegenwoordig hebben su-
permarkten toch al gauw acht, negen
of tien meter met Sorbo-artikelen", al-
dus Van den Broek.
De samenwerking met de supermark-
ten en warenhuizen is voor Sorbo altijd
heel belangrijk geweest. Van den
Broek: "Nedac Sorbo vult die samenwe-
ring op een heel bijzondere manier in.
Ik ben ervan overtuigd dat talloze pro-
dukten de supermarkt nooit gehaald
zouden hebben als Sorbo er niet was
geweest. Veel van die "priegeldinge-
tjes" zijn veel te moeilijk voor ons. Het
levert problemen op bij de handling.
Bovendien ontbreekt het ons aan know
how van deze markt. Blikken sperzie-
bonen, die kun je ons geven. Maar pu-
naises, panty's en pleisters, dat is toch
heel wat anders. We moeten er niet
aan denken als we die artikelen zelf in
voorraad zouden hebben. Ze zouden
gegarandeerd een stiefmoederlijke be-
handeling krijgen."

Het kleinvakassortiment is volgens
Van den Broek een beetje een onderge-
waardeerd assortiment. "Ten onrechte,
want we kunnen niet zonder. We heb-
ben die artikelen nodig om het assorti-
ment te complementeren. Daarom is
het maar goed dat die artikelgroep in
z'n geheel is uitbesteed aan Nedac
Sorbo. Ze nemen ons op die manier
veel lastig werk uit handen en slagen
er veel beter in om dat kleinvak-assor-
timent goed te presenteren. Als geen
ander weten ze hoe die markt in elkaar
zit", aldus de heer Van den Broek.



ffiödecentrum

Tennissen ruurlo

rok lang
van 4ê9^voor

pantalon
van 4ê9^voor

blazer
van 269^ voor

gilet
van 479^ voor

denimrok
van 110,05 voor

bijpassend gilet
van 99£ê'voor

blouse uni korte mouw
van 440;-voor

blouse ruit lange mouw
van 440^ voor

zonnehemdjes 3 stuks
Aanbiedingen tot 31 mei

119.°°
119.°°
189.°°
129.°°
79.95

69.9S

79.95

79.~>
OO

BOEDELDAG
31 maart a.s.
Baakseweg 1.

Vorden

COI uitzendbureau
Hét uitzendbureau voor de installatietechniek

zoekt met spo^d;

m/vloodgieters
cv monteurs m/v
elektromonteurs m/v

ook regelmatig werk voor andere functies
in de installaÉÉRkranchellgmbr

Bel nu: 0543 - 521770 en schrijf je in!
bezoekadres?: Spoorstraat 29, Winterswijk

Duthler-Zutphen:
De mode die ook bij je

portemonnee past!

Pantalon terlenka

Jacks sportief, lang

Jeans 4 lengtes

Jeans gekleurd

Sweaters

SNUFFELHOEK
Overhemden;

lange en korte nfouw

2 voor

Maandagmorgen gesloten. ..,;!.
Vrijdag koopavond tot 20.00 uüf
Gratis parkeren voor de deur.
Telefoon 0575-526080

Bermuda's,

effen en dessin 39,95

Piratenbroek 6 kleuren 69,95

T~shirts,

diverse modellen 19,95

Blouse korte mouw,

effen en dessins 69,95

Tbpjes 9,95

SNUFFELHOEK

lacks vanJ29;5(

nu 89,95

mode
• z u t p h e n

Zutphen, Troelstralaan !p-43ï (0575) 52 60 80 (Zielenhuis ri. centrum/ rotonde rechts/ 2e str. links)

Laat

uw

druk-

D a

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze

Ook op het gebied
van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes

kunnen wij u
uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de
dag van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVERS



D A N N U G O E D I E U W S , V E R Z O R G D D O O R A & P

oa& oor-
SINAAS- SINAAS- SINAAS- APPEISAP

APPELSAP APPELSAP i APPELSAP '

CÏX<: CUV

APPEISAP APPEISAP

SINAASAPPELSAP
OF APPELSAP
3 pakjes a 0,2 liter

BIEFLAPPEN
500 gram NU

PERZIKEN
NIEUWE OOGST
bakje a 1 kilo

FRIGODAN
ROERBAKMAALTIJDEN
zak 600 gram N U

Rijk gevulde roerbakmaaltijden gemaakt van
diverse pasta 's, voor 2 personen.

KATJANG PEDIS OF
KATJANG TACO
225 gram van "

LIBERO
FIX & FIT LUIERS
pak 26 stuks van !&£&

VOORDEEL
PER PAK

SLA-
DRESSING
naturel of tuinkruiden
fles 500 ml.

FRICANDEAU IN
BRAADZAK
naturel of Indisch
500 gram NU

§k, ly*v•'... •

MILNER KAAS
500 gram van 32"
Een heerlijke 30+ kaas,
bereid uit halfvolle melk.

KUIKENBOUT
kilo NU

EXCLUSIEF
BIJ A&P

MAÏTRE PAUL
PAULTJEDEBEERTAART
doos 650 gram
Heerlijke taart m de vorm van een beer.

d»
APPELSTROOP

RINSE APPELSTROOP
beker 350 gram van £7

STEGEMAN
JAMBON SUPERIEUR
100 gram NU
Heerlijke gekookte achterham.
Zuurstofarm verpakt

TARVO MOUT
OF VOLGRANEN
half NU l? heel NU

PIKANT OUD
500 gram van

JOHMA
SALADE
RIJST/KERRIE,
TORTELLINI OF
AARDAPPEL/ZALM

bakje 165 gram NU
Een heerlijk tussendoortje.

"*%
HUMAPRO
BAKPAU MET KIP OF
RUNDVLEES
per stuk 120 gram

van *2&

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 31 mei 1997 Vorden, Nieuwstad 5 Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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