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Overname advertenties berichten verboden

Jubileumdag van
De Graafschaprijders

Nieuwe pastores voor sectie Oost
De bisschop heeft in de Bisdomraad van afgelopen donderdag
benoemd als pastores in de sectie Oost van het dekenaat Berkelland:
pastor Fred Hogenelst en pastor Herman Agterhoek.
Pastor Hogenelst is priester en is nu vijfjaar werkzaam in de parochies
Heeten/Nieuw Heeten/Holten. Pastor Hogenelst is 38 jaar en zijn
benoeming voor sectie Oost gaat in op l november 2000.
Pastor Herman Agterhoek is pastoraal werker. Hij is thans werkzaam
bij de Interdekenale Dienstverlening Oost-Gelderland als kerkelijk
opbouwwerker. Hij zal voor 50% in de sectie Oost gaan werken en voor
50% heeft hij een benoeming voor het project Landbouw en Platteland
van het aartsbisdom Utrecht. Hij is 50 jaar. Zijn benoeming gaat in
op l september 2000.
De nadere invulling van functies en taken in sectieverband zal nog
plaatsvinden.
Vertegenwoordigers van de parochies in sectie Oost zijn in overleg
met nog een pastor. Zijn naam zal te zijner tijd na een benoeming van
de Bisdomraad ook worden bekend gemaakt.
De sectie Oost van het dekenaat Berkelland omvat de parochies:
Borculo, Ruurlo, Lochem, Vorden, Joppe en Zutphen.

Agrarische
Excursie

Ondanks de barre weersomstandigheden zijn zondagmiddag de festiviteiten rond het
gouden jubileum van de VAMC
De Graafschaprijders gewoon
doorgegaan.
Daar waar buiten de bebouwde
kom de diverse bomen het moesten ontgelden was het binnen de
kom redelijk te doen. Alle geplande activiteiten zijn doorgegaan,
hetzij met uiteraard minder be-

langstelling door toedoen van het
weer. Onder de activiteiten waren
toerritten voor zowel oude motoren als ook voor oude auto's en
ook een zelf te rijden toertocht georganiseerd door de Graafschaprijders zelf. Diegenen die zelf niet
deelnamen aan de een of andere
tocht konden in het dorp kijken
naar onder andere demonstraties
van trial rijder Marcel Brunsveld,
minitrikes voor kinderen, een de
monstratie van een verkeers-

school. Verder waren er de diverse
stands om een langs te lopen,
waaronder die van de plaatselijke
zij span rijders Koen Kruip en Wim
Verwij meren. Ook was er binnen
een line-dance door eigen leden
van de Graafschaprijders.
Al met al kan de VAMC de Graafschaprijders terugkijken op een
geslaagde Jubileumdag voor het
50-jarig bestaan met een goede belangstelling.

Vorden in de ban van 50-jarige
Graafschaprijders

Zaterdag 3 juni organiseert de agrarische afdeling van Jong Gelre
Vorden/ Warnsveld een excursie.
Die middag wordt een bezoek gebracht bij een aantal bedrijven die
recent de melkstal hebben gerenoveerd.
Er wordt onder meer gekeken bij
een melkstal, draaimelkstal en
een melkrobot. Voor deskundig
commentaal zorgt een medewerker van Cebeco Handelsraad. Het
vertrek is vanaf "De Timmerie"
aan de Lochemseweg te Warnsveld.

Win een dinexcAeque!

www.avenanus.
(klik hier)

Inleveren kopij
rond Pinksteren

In verband met het Pinksterweekeinde dienen advertenties
en kopij voor de editie die na
Pinksteren verschijnt, al op vrijdag 9 juni om 09.00 uur bij ons
binnen te zijn.
De redactie

Weekenddiensten
ALARM Nu M M E R POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Donderdag l juni Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. D. Westerneng,
gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk.
Zondag 4 juni 10.00 uur ds. W. in 't Hout uit Velp.
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 7 juni Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. A. Hagoort.
Zondag 4 juni 10.00 uur ds. L.W. Nijendijk, Midlum, dienst in het
dialect.
Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag l juni Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. D. Westerneng,
gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk.
Zondag 4 juni 10.00 uur ds. D. Westerneng, Heilig Avondmaal;
19.00 uur ds. D. Westerneng, Heilig Avondmaal.
R.K. kerk Vorden
Donderdag l juni Hemelvaartsdag 10.00 uur eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 4 juni 10.00 uur Woord/Communiedienst.
RJK. kerk Vierakker
Woensdag 31 mei 17.00 uur eucharistieviering.
Donderdag l juni 10.00 uur Woord/Communiedienst.
Zaterdags juni 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 4 juni 10.00 uur Woord/Communiedienst.
Weekendwacht pastores
4-5 juni pastoor H. Jaspers, Zutphen, telefoon (0575) 52 70 80.
Huisarts
1-2-3-4 juni dr. Steringa, Schoolstraat 9, telefoon 55 1.2 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17,30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Zelfs burgemeester Kamerling was dolblij op de motor. Tijdens de onlangs gehouden receptie nam ook hij even
plaats op de veel geprezen tweewieler.

TANDARTS
Vanaf 31 mei 18.00 uur tot 5 juni P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon
(0573) 45 25 13. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.OOM 1.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 1530- 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) 5512 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochera, fax
(0573)299298.
Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek Op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTNThuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundlge T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-930 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdiens t meidadres tel. 06-8212240.

PARANORMALE BEURS RUURLO
/ijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge/ette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbal ife-distributeur. Bianca te Veldhuis, tel. 0575-464882

• Te koop: dagelijks verse
aardbeien. Larenseweg 4,
tel./fax 0575-553349

• Te koop: bastaardpups.
Tel. 0575-521237

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-1130 uur, Oude Bornhof
55-56. Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personenalannering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltjedek-ie info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.

Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurio, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurio. tel. (0573) 452375 (Wim);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

• Te koop: aardbeien, dagelijks vers geplukt. F. van Amerongen, Schuttestraat 12, Vorden, 0575-556408

Contact
ook op internet:

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden.
Telefoon (0575) 552928
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• Te koop: Renault 19 nieuw
type, z.g.o.h., b.j. 1994, slechts
f 5.000,-. A. Eskes, tel. 0575552600
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Nu ook vezelbruin en
groMoer
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De gehele maand JUNi
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• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte? Bel dan O.B.S. Vorden
voor een snelle bestrijding. Tel.
0575-553283, b.g.g. 06-5110
6955
• Te koop: aardappelen,
Bildstar en Surprise. Diverse
soorten groenten, vers van 't
land, o.a.: bloemkool en
spitskool. Aardbeien van de
volle grond. Rode-, witte-,
spits- en bloemkoolplanten.
Sla-, andijvie- en rode bietplanten. Peterselie- en selderijplanten. Paprika- en tomatenplanten. Elke dag verkoop aan huis en deze week
is de verkoop van aardappelen, groenten en fruit i.v.m.
Hemelvaartsdag op vrijdagmorgen van 09.45 tot 12.00
uur op de parkeerplaats van
Pannenkoekenrestaurant Kranenburg. André Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden, tel. 0575556876
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Elke donderdag

5 broden vanaf 129.5

Echte Bakker
VAN ASSELT
Kamerhoogte/
AC M E breedte
schuifdeursysteem
nu precies voor u
op maat gemaakt!

Er kan er maar één de echte zijn.

f

~\

L, ECHTE rCn
1 •MKiHlP-O

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
75) 571528
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (05

Eigen Montagedienst

RAMP IN ENSCHEDE

GEEF!!!
GRATIS aan
huis opmeten

t.n.v. Nationaal Rampenfonds Den Haag

Uw speclaltat In •chulldeurayttenMn

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

Leestenseweg 10- Zutphen
Tel. 0575 • 5217 96

de Volkskrant
vraagt voor Vorden een

AMBULANCE: dag en nacht 112

uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

V

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

BRANDWEER: dag en nacht 112

• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd

een lekker meer granen bolletje
met spek, uien en Cqjunkruiden
O 90
•

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

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

• Te koop: gerste- en roggestro. Tel. 551568

• Reiki, belangstelling voor
een cursus? Ook u kunt het
leren! Voor info: Lia van 't
Veen-Koek, tel. 0575-513380

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 1930-2030 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

• Te koop: Jack Russelpups, driekleurig, laagbenig
en kortharig. Apart mooi getekend. Vader en moeder
slechts 25-26 cm hoog. Ingeënt en ontwormd. Fam.
Derksen, Ruurloseweg 34,
Barchem, tel. 0573-441096

• Te huur: kleding voor optochten en feestjes. DS-design, Molenkolkweg 33, Steenderen, tel. 0575-452001

• Gezocht: hulp voor 4 a 5
uur per week Tel. 552049

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

Toegang f 70,-. Info: De Phoenix, telefoon 0314-341807

• Gezocht! Jong werkend stel
zoekt, per medio juni, voor
door de weeks een lieve,
• TC RENOVATIE: alles onzorgzame, nietrokendekinder 4 daken. • donker eiken
deroppas voor een tweeling
blank • stralen of logen • vervan 21/2 maand oud. Invulling
zamelhal • kringloopmeubehiervan bespreekbaar. Voor relen • antiek, curiosa, enz.; inacties bel 0575-572560
en verkoop. Ma. t/m za. open
van
10.00-16.00 uur.
• Gevraagd: kermishulpje 17
Generaalsweg 23, Heelweg
t/m
25 juni. Tel. 0575-552350
bij Varsseveld, tel. (0315) 24
11 69
• Te huur: werkplaats/op2
• Ik maak graag een plan met slagplaats ± 100 m aan Stationsweg te Vorden. Tel. 0575u om op een gezonde ma552777
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
Weekblad
0575-572127

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-2030 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

Zondag 4 juni, zaal De Keizerskroon, Dorpsstraat 15
van 11.00 tot 17.00 uur

distributeur/
bezorger
minimum leeftijd 15 jaar.
Info: telefoon O8OO-023O351 (gratis nummer)

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

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

We planten straks een boom
voor jou
die met je op zal groeien
en die dan later - net als jij
voor iedereen zal bloeien.
Om als je straks wat groter bent
de vruchten van te plukken
en als we jou zo zien
dan zal dat vast wel lukken.

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter en mijn
zusje

Marée
23 mei 2000.
Rob, Manuela en Bram
Opiaat-Helmin k

't Is eigenlijk te mooi om te horen, op 't Venne is onze dochter Anouk geboren.

De Voornekamp 45
7251 VK Vorden
0575-554109

Het koren zal ik niet meer zien,
noch het binden van de schoven.
Doch doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien.
Roland Holst

t 21 mei 2000

* 7 februari 1915

Mia Claus-Janssen
Monique Claus
Ingrid Claus
Ine van Maren-Claus
Willem van Maren
Karina
Rutger

Marcel, Martienke en
Anne Marije
Schiphorst-Teunissen

De 19e mei is voor ons een
dag geworden om nooit meer
te vergeten. Zoveel mensen,
zoveel kaarten en zoveel goede wensen. Het was geweldig.
Bedankt!

H. Klein BrinkeWesselink
Kinderen en
kleinkinderen

Hendrik en Dinie
Maalderink
Vorden, mei 2000
Bleuminkmaatweg 1

Kruisdijk 7
7251 RL Vorden

Dinsdag 23 mei overleed volkomen onverwacht

ECHTGENOTE VAN WIM HUISMAN

23 mei 2000

21 juni 1941

Bezoek vinden wij heel leuk maar
beleven. Tel. 0575-450814

JAN LAMMERT
KLEIN BRINKE

Vorden, 22 mei 2000

7251 NX Vorden
Zomervreugdweg 5

Meter: Henny Teunissen
Peter: William Schiphorst

Bedankt voor de belangstelling
en het medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze
vader en opa

Fam. Loman
Fam. Enserink
Mevrouw Rood
Mevrouw Vlogman
Fam. Vlogman

WIL HEUVELING

Hoogstraat 30
7227 NJ Toldijk

Mei 2000
Broekweg 1
7234 SW Wichmond

Fam. Sprukkelhorst
Fam. Bargeman
Fam. Hartman
Fam. Pannekeet
Fam. Eikelboom

drs. W.J. CLAUS

Geboren op 25 mei 2000 om
13.15 uur in Het Spittaal. Haar
lengte is 51 cm en ze weegt
3.320 gram.

Benny en Gerry
Wolbrink

Wij wensen Truus, de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte en zullen er als buren altijd zijn.

WIEL

ANOUK HENRIEKE

Langs deze weg willen wij iedereen die, op welke wijze dan
ook, ons 25-jarig huwelijk tot
een onvergetelijke dag heeft
gemaakt, hartelijk bedanken.

GERARD TOLKAMP
maakt ons allemaal stil.

Diep bewogen geven wij kennis van het overlijden van
mijn dierbare man, onze lieve bijzondere vader,
schoonvader en opa

Anouk

Manuela en Marée rusten van
12.00 tot 15.00 uur

Het overlijden van onze buurman

De begrafenis heeft vrijdag 26 mei plaatsgevonden op
het R.-K. kerkhof te Vierakker.

Jouw leven moesten wij los laten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.
Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip
voor ons en anderen, geven wij u kennis van het toch
nog onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

GERHARDUS WILHELMUS
JOHANNES TOLKAMP
GERARD

9 jaar geleden
ontmoeting in de trein
toevallige omstandigheden
het begin van ons samen zijn

Omdat zij het nadrukkelijk zo wilde, hebben wij haar
zaterdag in het bijzijn van alleen haar naaste familie te
ruste gelegd op de begraafplaats in het Galgengoor te
Vorden en pas daarna deze droeve tijding verzonden.
Zij was een fantastische, onbaatzuchtige en dappere
vrouw en moeder die met onvoorstelbare kracht en
liefde de spil was van ons gezin.
Haar levensvreugde en optimisme zullen voor altijd bij
ons zijn.
Wim
Vera en Stefan
Ellen en Alex
Jan Richard en Viji
Stationsweg 1
5674 TS Nuenen

op de leeftijd van 63 jaar.
G.L Tolkamp-Groot Kormelink

9 fantastische jaren
vol liefde, vriendschap en vertrouwen
wij willen samen verder
en aan onze toekomst bouwen

Ton en Hetty
Iris, Eva

Het kantoor van

Caroline en Gerrit
Willem, Mauryn, Kris

Op vrijdag 2 juni geven

Regine

Kees Hofstee en Aline Koerselman

Jeroen en Berdie
Frank, Marije

notaris mr R. Das te Vorden
is op vrijdag 2 juni aanstaande

de gehele dag gesloten

elkaar om 13.00 uur het ja-woord in het gemeente- | 22 mei 2000
huis 'Het Kasteel' te Vorden.
Het Eelmerink 4
7251 VD Vorden
Ons adres:
De begrafenis heeft zaterdag 27 mei plaatsgevonden
op het R.-K. kerkhof te Kranenburg.

Pieter de Hoochstraat 32
7731 M D Ommen
Telefoon 0529-455245

veldverse Hollandse

ll &Jan Eskes

i

LIEVE OPA

Ingrid Klein Bramel
gaan trouwen op vrijdag 16 juni 2000
om 10.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 11.30 uur in de kapel te
Bronkhorst.

$
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Vanaf een wolkje kijkje naar ons
Alle zeven op een rij.
Zo zie je ons groter worden
Omdat je niet meer bij ons kunt zijn.
En 's avonds als de sterretjes fonkelen
Zeggen wij:
Welterusten opa
Wat hadden we het samen toch fijn.

deze week in combinatie met

HOLLANDSE PEULTJES

alleen bij ons de allerlekkerste
100 gram

Iris
Willem
Mauryn
Eva
Kris
Frank
Marije

U bent van harte welkom op onze receptie die zal worden gehouden van
15.00 tot 16.30 uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.
Ons adres is:
Zelstweg 5, 7251 JR Vorden
Telefoon 0575-555437

BOSPEEN
per bos

een echte specialiteit

ROERBAKSCHOTEL
VAN HET HUIS
400 gram

200 gram

Opnieuw verloren wij een vriend,

GERARD TOLKAMP
Er waren nog zoveel gezamenlijke plannen.
Truus, wij zijn er voor jou.

W. JANSEN
J.F. JANSEN-PELSKAMP
Wichmond, mei 2000
Okhorstweg 7
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NIEUW! GEZOND!

SCHARRELSALADE

Wij wensen jou, je kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte.
Jan t en Dinie
Frans t en Jo t
Paul en Cissy
Bert en Ria
Vorden, 22 mei 2000

298
198

Het was een voorrecht hem als vriend te hebben.

Langs deze weg willen wij allen bedanken die de
dag van ons 50-jarig huwelijk, in welke vorm dan
ook, tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt.

149

gezonde snack:
voor op de fiets of als tussendoortje

MANDARIJNEN zonder pit
10 grote

398

Bennie en Jo
Bennie en Miep
Hans en Ria

Fam. J. HU1TINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
Aanbiedingen week 22

GEMEENTE BULLETIN yoRDEN
SSSSSSSSSSAX-^^^
"•

'. '

iS \JEMEENTEHUIS OP VRIJDAG 2 JUNI 2000 GESLOTEN
Op vrijdag 2 juni, de dag na Hemelvaart, is het gemeentehuis gesloten.

IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGELEN

Op l en 2 juni zijn de tuinen van de Wiersse geopend.
Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.G Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

Op die dagen gelden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:
- een parkeerverbod voor beide zijden van de Brandenborchweg voor het
gedeelte vanaf de Ruurloseweg tot aan de spoorbaan;
- afsluiting van de Wiersserallee voor alle verkeer behalve voetgangers.

OUWAANVRAGEN
aanvrager

Eikenlaan 22

uitbreiden
Stichting
Samenonderwijsgebouw
werkingsschool
Kranenburg e.o.

Oude Zutphenseweg 8

fam. Schrok

vergroten woning

Polweg 7, Wichmond

gebr. Derksen

19-05-2000
veranderen
melkstal in
paardenstal/garage

bouwen
veldschuur

24-05-2000

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

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt
met ingang van 5 juni tot en met 17 juli 2000, ter inzage het besluit tot
gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J.B. Lenselink, Schuttestraat
20, 7251 MZ Vorden, op 14 januari 1997 verleende vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2984, adres inrichting:
Schuttestraat 20 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning op verzoek van de
vergunninghouder voor de overdracht van de productieruimte van 181
kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf van de heer H.J. Hukker, de Horst 2,
7251 FT Vorden.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 2413 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 7% af van 986 naar 917 mol.
Beroep:
Tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit
ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 18 juli 2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn
richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging
van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, telefoon (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer),
fax (0575) 55 74 44.

p VnERGUNNINGEN
ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING

Bouwen
plaats

aanvrager

inhoud

vrijstelling

Galgengoorweg 3

H.W. Velhorst-

bouwen
bergruimte

hoogte

Burgemeester
Galleestraat 22

mw. A.W. SchurinkMeenink

bouwen
bergruimte

Baron van der
H. Berkelaar
Heijdenlaan l, Wichmond

vergroten
woning

MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 5 juni tot en met 3 juli 2000 ter inzage een melding
(artikel 8.19, lid 3) van de heer H.J. Pardijs, Mosselseweg 4a, 7251 KT Vorden,
voor het vergroten van een mestvarkensschuur, op het perceel Mosselse
weg 4a te Vorden.

ERGROTEN WONING BRINKERHOF 92

Vierakkersestraatweg 15, Vierakker

H.J.W. Stapelbroek

bouwen
kapschuur

Molenweg 2

H.G.W.M. Besseling

vergroten
woning

goothoogte

plaats

aanvrager

inhoud

herplantplicht

Burgemeester
Galleestraat 36

G. Teunissen

rooien
l kastanje

plaats

aanvrager

inhoud

Vorden

Vof. Van de Groep

Standplaatsvergunning
verkoop vis op dinsdagen
(verlenging vergunning)

Kappen

donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

18-05-2000

22-05-2000

dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur

17-05-2000

Baron van der Heijden- H.GA. Mentink bouwen
laan 10, Wichmond
bergruimte
AJ. Flamma

WET BESTUURSRECHT

datum ontv.

inhoud

plaats

Hamminkweg 11

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

Overige

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan *Vorden west en zuid
1992" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het
perceel Brinkerhof 92. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter
bij de openbare ruimte bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van maandag
5 tot maandag 19 2000 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen
in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

afval apart

MOOIMEEGENOMEN^

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

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF

EEN BET ER
BEGINT BIJ

Gratis oranje
antennewimpel
<KÖ j^. ^ &

VLAAI VAN DE WEEK:
-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Perenvlaai f 10,Perencake f 6,* ****

Kruidkoekf3,75
* ****

voor uw

Nazomerzon

Kandijkoek f 3,50

diverse smaken,
bij aankoop van 500 gr.
gratis oranje antennewimpel, per 500 gr.

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Wij zijn zaterdags
om 07.00 uur open

• bankstellen
• kasten
• eethoeken
• salontafels
• slaapkamers
nieuw en gebruikt

'Meubelkoopjes'
Raadhuisstraat Hengelo (Gld.)
(naast Edah)
Telefoon 0575-464600

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen
MAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

ALLEENSTAANDEN
N.N.S.A. CONTACT/DANSAVOND
donderdag 1 juni
Hemelvaartsdag
rest. De Herberg te Vorden
m.m.v. Rainbow Music
Inlichtingen 038-4651429

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW vrijwaring

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

gegrilde ham,

Waikiki-schotel,
(kipfiletinananassaus)
600 gr. +

runderrookvlees,
100 gr.

Verdien een extra zakcentje
met vast' of vakantiewerk
• iedere week een paar uurtjes werk
• je bezorgt tijdschriften en tv-gidsen
• deze worden bij je thuis gebracht
• leeftijd onbelangrijk
• secuur en precies kunnen werken

3ê5

' witte

AüQ katen^r
l
J-7
O
varkenshaasjes,
^^^F
* f\f\

brunchsalade,
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

voor 1/2 prijs

500 gr. en 250 gr. saus

Gandaham,
WO gr.

100 gr.

Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Meubelen

satévlees,

700 gr.

m

700 gr.

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

aar

Bel dan nu 0575-452532
(spreek eventueel het antwoordapparaat in)
of e-mail naar: G.kremer@mediaexpresse.nl
Een kort en bondig briefje mag ook.

'Restaurant, 'ftyefóanen,
Zakn- en Partycentrum
Vorde.nse.iuea 32, 'WarnsueCd
Tel. 0575-551426

Media Expresse • Gertie Kremer
Postbus 49, 7260 AA Ruurlo

In plaats van kaarten

Ochtendblad De Telegraaf

bezorger(ster)
voor om de week
dus 1 week bezorgen en dan weer
1 week vrij!
Min. leeftijd 15 jaar!
Ouderen zijn zeer welkom.
Prima verdiensten!
Wat dacht u van ± f 80,- tot f 100,per week plus de mogelijkheid van
bonussen, gratis krant, regenpak en
diverse extra's!
Bovendien voor de snelle beslisser
een startpremie van f 150,-.
Inlichtingen bij mevr. Winkels 0575-552886

Gevraagd:

schoonmaakster
voor onze kwalitaria
voor in de ochtenduren (dinsdags gesloten)

'DE BUURMAN'
STICHTING ERKENDE CAFETARIA'S

Dorpsstraat 8 • Vorden • Tel. (0575) 55 43 55 • Dinsdags gesloten
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Keurslager V A O

Iets voor jou?

zoekt voor Vorden een

955

Oven huis

vrijdag 2 juni van 16.00 tot 21.00 uur
'Wij witten u uitnodigen om onder het genot van een dranlqe en een hapje
tennis te komen maffen met onze nieuwe zaa^.
Voor al onze horeca-coüega's houden wij in verband met hun werkzaamheden
oo^open huis vanaf 22.00 uur tot...?
familie van Tit

Ze zijn er weer, de

Hollandse Nieuwe
vangst 2000
per stuk f 3,Vers

van het mes!
ledere dinsdag
op het
Kerkplein
in Vorden

vishandel
LM&F.VANDEGROEPvoK
spakenburg
tel.-fax (033)29866 10
MriVM^Mtl^h^^UkAnBAttn «B
ijSfc'jüjsff S£j

Aanstaande zaterdag 3 juni
houdt Operation Friendship afdeling Vorden voor de laatste
keer dit voorjaar haar inmiddels bekende autowas actie.

Gezellige tuin en

Programma'•

terrosmarkt met volop

Mandvlechten

bijzondere eenjarige/

Workshops - presentatie

kuip en vasteplanten.

Div. Terrasplanten
Vaste planten

Potten; manden en

Terrasaankleding

andere sf eermakende

Infostand KAATP
Bloemschikdemonstraties

terrasartikelen

In goed overleg met de gebroeders
Woltering kan opnieuw hun bedrijfsterrein worden gebruikt, wat
betekent dat volop ruimte aanwezig is om alle activiteiten zoals het
voorwassen, het wassen zelf, het
zemen en het uitzuigen uit te
gaan voeren.
De vorige wasdag in april heeft
een behoorlijk aantal wassingen
opgeleverd en de verwachting is
dat voor deze -voorlopig- laatste
autowasdag minimaal net zoveel
(smerige) auto's komen opdagen.
De opbrengst is bestemd voor het
uitwisselingsprogramma dat door
Operation Friendship is opgezet.
Op 21 en 22 juli is het zover, dan
komen de 9 Amerikanen en 8 Tsjechen aan in Vorden voor hun uitwisselingsprogramma. Inmiddels
is exact bekend welke jongere in
welk hostgezin zal verblijven en
wanneer u dit leest zal met de
meeste jongelui in Amerika en
Tsjechiï reeds contact zijn gelegd
via de inmiddels bekende email
mogelijkheden! Het programma
van Vorden is dit keer opgezet voor
2 verschillende groepen, wat een
grote uitdaging was.
Penningmeester Bert Regelink: "
Voor de Amerikanen is een uitwisselingsperiode van 3 weken ge
bruikelijk en voor de Tsjechen 2
weken. Gelukkig komen ze bijna
gelijktijdig aan zodat de Ie 2 we
ken meteen gezamenlijk kunnen
worden doorgebracht. Om de
team-spirit er meteen in te brengen starten we met een kamp 3
daagse. Het wordt super!!" Een

Zaterdag 3 juni van 9.00 tot 17.00 uur

Locatie
KOK'bloemenseryice Rijkstraatweg Warnsveld
N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING
KONINGIN

WILHELMINA

FONDS

Vragen over kanker?
Praat erover via Internet met (mede-) patiënten, artsen en andere deskundigen.
De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) probeert deze
eigentijdse manier van voorlichten uit, in samenwerking met de AVRO.

greep uit het programma: bezoek
aan Amsterdam (musea, grachten
en de stad), bezoek aan het hagelnieuwe pretpark "six flags" , Rotterdam (havens, molens en Delfts
blauw),het al eerder genoemde
kamp (met allerlei activiteiten), be
zoek aan de klompenmakerij,
wadlopen exclusief voor de OF
groep (!), moonlight swimming in
ons schitterende bad, een bezoek
aan ons mooie Giethoorn, een
aantal avondbarbeque's en de afscheidsavond voor de Tsjechen en
voor de Amerikanen. Niet te verge
ten de Nederlandse OF meeting in
Doetinchem, "D-Day" genaamd.
(Het geplande bezoek naar de
Grolsch te Enschede is onzeker in
verband met de ramp die zich in
Enschede heeft afgespeeld.) Een
gevarieerd programma waar cultuur en ontspanning hand in
hand gaan. Een programma waar
de Vordense bevolking aan heeft
bijgedragen en nog steeds aan kan
bijdragen, door deel te nemen aan
de verschillende "fund-raise" activiteiten die het bestuur samen
met alle deelnemende ouders en
OF leden heeft opgezet en verzorgd. Het autowassen is daarbij
een regelmatig wederkerende
fund-raise activiteit. Alle aktiviteiten worden georganiseerd door
verschillende (host)families, die
voor die dag ook de begeleiding en
de "dagregels" verzorgen. Op dit
moment zijn deze families hard
bezig om alle delen van "hun"
programma te regelen. U kunt de
ze actieve OF leden en hun ouders
in actie zien, wanneer u uw smerige auto aanstaande zaterdag voor
een wasbeurt aanbiedt. Ook nu
hoort het bekertje koffie en de
plak cake er gewoon weer bij! (Zie
advertentie elders in dit blad).

Internet spreekuur kanker
maandagmiddag tussen 16.00- 17.00 uuropwww.gezondsite.nl

Onderwerpen:
10 april: Beter Omgaan met kankerpatiënten. Tips voor familie en vrienden
1 7 april: Risico's, onderzoek en behandeling van kanker van het maagdarmstelsel
24 april: Speciaal voor ouderen met kanker; o.a. kanker krijgen als je toch al iets mankeert.
1 mei: Kanker en terug op het werk, ander werk, waar kom je voor te staan?
8 mei: Vroege ontdekking en behandeling van prostaatkanker
15 mei: Geniet van de zon, maar bak het niet te bruin.

l
www.gezondsite.nl vindt u meer informatie
/.,
en kunt u van tevoren vragen
opgeven. Alle spreekuren zijn
terug te vinden in het archief.
i
Op

Open dag de Vijfsprong

Vierakker/Wichmond loopt
warm voor restauratie kerk
ke de commissie zich voorstelt halfjaarlijks uit te geven, staat vol met
informatie over het hoe en waarom
van de restauratie van de St.Willibrorduskerk, het verloop van de restauratie, met wetenswaardigheden
over de kerk, acties en interviews
met mensen met een sterke betrokkenheid bij de kerk. Met de nieuwsbrief hoopt de commissie lezers van
de nieuwsbrief enthousiast te maken voor de restauratie van de kerk.
De nieuwsbrief zal, dankzij de enDe amper 500 gezinnen (waarvan thousiaste en belangenloze mede
200 Rooms-katholiek!) brachten tot werking van drukkerij Weevers, granu toe ruim f 38.000,= op. Een bete tis verspreid kunnen worden onder
re start van de restauratie van deze alle inwoners van Vierakker/Wichunieke kerk kan de resta\iratie-com- mond. Ook alle betrokkenen bij de
missie zich niet wensen. Begin restauratie ontvangen een gratis
maart viel bij alle gezinnen van exemplaar. Mocht u niet in een van
Vierakker/Wichmond een brief in deze categorieën vallen en wilt u
de bus met het verzoek financieel desondanks toch graag een exemaan de restauratie van de Vierakker- plaar ontvangen, dan kunt u tegen
se StWillibrorduskerk bij te dragen. een kleine vergoeding een exemDeze brief werd vergezeld van het plaar aanvragen bij het secretariaat
eerste nummer van de door de res- van de restauratiecommissie (Viertauratie-commissie
uitgegeven akkersestraatweg 34, 7233 SG Viernieuwsbrief. Deze nieuwsbrief, wel- akker).

De inwoners van Vierakker /
Wichmond hebben zich massaal geschaard achter de restauratie van de St.Willibrorduskerk te Vierakker. Het antwoord van de bevolking van
Vierakker/Wichmond op de eerste oproep van de eind vorig
jaar geïnstalleerde restauratiecommissie om financieel een
steentje bij te dragen aan de
restauratie is hartverwarmend.

Paardensport
Ondanks regen en wind kan
men op De Vijfsprong op een
geslaagde Open Dag terugzien.
De bezoekers druppelden langzaamaan binnen en rond het middaguur was het gezellig druk. Het
nieuwe gebouw "Pentaan" ge
naamd was middelpunt van alle
aandacht. Aan de gevel werd het

logo in roestvrij staal cmthuld en
boven de hoofdingang werd een
kleurrijk venster onthuld evenals
een naambord in glas en lood - beiden gemaakt door een van de ouders van de bewoners. Uiteraard
was ook de winkel in vol ornaat en
waren boven in het gebouw een
kunst tentoonstelling en een videofilm te bezichtigen. Deze laat-

ste werd gemaakt door 3 hulpvragers - het videoteam - en is een
mooie afspiegeling van hoe er op
De Vijfsprong geleefd en gewerkt
wordt. Als afsluiting was er het
mooie moment dat op Ned. 3 in
het programma "Koos Postema ter
plekke" de Vijfsprong aan bod
kwam. Een bijzondere afsluiting
van een geslaagde dag.

LR & PC DE GRAAFSCHAP
Zondag 14 mei was er een bixie
wedstrijd in Gorssel, hier behaalde
Jeanne Luimers met Brenda een
eerste prijs met 152 punten en in
het springen een vierde prijs.
Zaterdag 27 mei was er een wedstrijd voor pony's in Winterswijk.
Hier behaalde Bart Hartman met

Sissy bij het Z-springen een eerste
prijs en met Elegant een tweede
prijs bij het M-springen.
Zondag 28 mei waren de paaren in
Winterswijk aan de beurt. Hier
werden de volgende prijzen be
haald. Sandra Kappers met Nieuwmoeds Oledo een vierde met 170
punten in de B-dressuur. Irene Re
gelink met Lea twee keer derde
met 162 en 156 punten in de Ml
dressuur.

Een waterval van

voordeelprijze

niet voor even, maar voorgoed!

J u ril

( 0 * D A N (HN C
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

SCHOUDERKARBONADE

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

kilo

van 44£0 voor

KERSEN

~n e m e i vaan.

99

1

500 gram

Kazoe
Melcas

4

van &99 voor

PEPSI / SISI / 7-UP
1.5 liter

MapleLeaf

FMShowBaiid

3 halen

6

»>

2 betalen

>»

2 betalen

87

YOGHO YOGHO

(ex Trip to Trip & Pasten your Seatbelts)

Disco

3 halen

diverse smaken

5

2e Pinksterdag

SociaiHeai

1 liter

07

3;

DASH 2 IN 1

Boulevar

1.5 kilo

2 halen

>»

98

29!

Tilt
Zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree
k
uitgezonderd *avonden

1 betalen

Ui 99

14.*

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur/zaterdag van 08.00 - 17.00 uur
Deze week:

25% korting op alle
voorverpakte verse vis!

infolijn

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

Weekoakket vleeswaren

RUNDERRIBLAPPEN

8,95

1 kg

100 gr PALINGWORST

Heerlijk gekruid
MAGERE VARKENSROLLADE

100 gr SCHOUDERHAM

6,95

1 kg

lOOgrVARKENSROLLADE

1,95
1,95
1,95

3 STUKS VERSE
WORSTEN

voor

10,00

NU VOOR

4e gratis
HACHEEVLEES 500 gram 5,95

0 5 GERANIUMS

Uw vakslager DIJKGRAAF

10,00

0 5 KNOLBEGONIA'S

10,00

O 2 BOSSEN BLOEMEN

9,95

0 2 BEGONIA'S

8,95

uw
druk-

Valeweide
Bloemen en planten

onze
zorg
zijn
DRUKKERIJ

WEEVERS
DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Kamphuis b. v.
SCHILDERS EN AFWERKERS
Kokstraat 37, Eefde
Tel. 0575-512927

werk

POULET- OF

Elke weekopdemarktinVorden

Laat

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

voor

in- en
exterieur
verf - glas
vloeren
raamdecoratie
wandafwerking

De gevolgen voorhuiseigenaren op een rij:

Kampeerweek van de
Dorpsschool geslaagd

Van 16 t/m 19 mei zijn de groepen 3 t/m 6 op schoolreis geweest naar Camping Warnsveld.
De tentjes waren de avond ervoor
door een aantal leerkrachten en
behulpzame ouders opgezet. De
groepen 4/5 en 5/6 gingen op de
fiets en groep 3 werd gebracht en
gehaald met de auto. ledere groep
sliep één nacht in de tentjes en dat
was erg gezellig. Voor groep 3 was
het de eerste keer dat ze gingen
kamperen, dus voor hun was het
extra spannend.
Zodra de tenten waren ingericht
mochten de kinderen vrij spelen.
Door het warme weer werd er
dankbaar gebruik gemaakt van de
diverse watersproeiers. Sommige
kinderen doken onmiddellijk de
tent in en verkleinden de chipsvoorraad aanzienlijk. Hierna werd
er begonnen met het spelcircuit.
Omdat deze kampeerweek in het
teken stond van de "Olympische
Spelen", waren alle activiteiten

hierop afgestemd. Zo werden er
prachtige medailles en schitterende vlaggen gemaakt, die vervolgens aan de diverse tenten werden
bevestigd. Ook waren er sportieve
onderdelen in het programma opgenomen, zoals: verspringen,
hardlopen, touwtrekken en handbal. Creativiteit werd dus afgewisseld met flink zweten.
Na het eten, patat met een kroket
of een frikadel, werd er gezamenlijk afgewassen. Vervolgens werden er groepen gemaakt en werd
er gestreden om de enige echte
"Dorpsschool Touwtrek Cup". Op
de onderstaande foto ziet u de
winnaars van groep 4/5 in actie.
Toen de duisternis intrad werd het
kampvuur aangestoken. Tijdens
het kampvuur werd er een spannend verhaal voorgelezen en kregen de kinderen chocolademelk.
Na het kampvuur konden de kinderen hun zaklamp goed gebruiken tijdens de boswandeling. Er
was een route uitgezet met zilverpapier. De kinderen vonden het

Belastingplan 2001 raakt
iedereen in Nederland
Het Belastingplan 2001 heeft
gevolgen voor iedereen in Nederland. Ook voor huiseigenaren. "Die gevolgen hoeven niet
dramatisch te zijn, maar het is
wel zaak om er even goed naar
te laten kijken", zegt een hypotheekadviseur van de Rabobank "want voor driekwart van
de huiseigenaren verandert er
wel iets. En als je weet hoe het
zit, kun je tijdig maatregelen
nemen als het nodig is."

"lekker spannend". Eenmaal terug
gekomen op de camping moesten
de kinderen hun tanden poetsen
en vervolgens de tent in. Ze mochten nog even praten, maar de
meesten vielen als een blok in
slaap.
De volgende ochtend werd er eerst
ontbeten en vervolgens- een speurtocht gehouden. De kinderen vertrokken in groepjes en moesten
lintjes volgen. Onderweg stonden
op een aantal plekken ouders die
hele leuke activiteiten hadden bedacht.
Uiteindelijk kwamen de kinderen
allemaal weer terug op het kampeerterrein en kon de bagage worden ingepakt. De kinderen en de
begeleiders kwamen moe en voldaan weer terug op school.
Hierbij worden nogmaals alle ouders bedankt die een tent beschikbaar hebben gesteld en ons hebben geholpen deze kampeerweek
tot een groot succes te maken. De
heer Elbrink wordt bedankt voor
het lenen voor de kar.

Turn en

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Bannlnkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

VORDEN TURNKAMPIOEN
RIJKER
Op 27 mei 2000 is Feyoena Rabelink in de Pickerhal te Eibergen bij
de finalewedstrijden E-lijn jeugd
individueel regiokampioen geworden van de regio Gelderland.
Zij behaalde de volgende punten:
sprong : 9.15. brug : 8.90. balk :
8.35. mat: 8.85. Totaal 35.25.
Door dit kampioenschap is zij gepromoveerd.
Aan deze finalewedstrijd deden
eveneens bij de pupillen Kimley
Besselink en Jitske Winkels mee.
Zij behaalden de volgende punten,
welke goed waren voor een 19e en
24e plaats: sprong : 8.65. sprong
7.15. brug : 8.10. brug : 7.95. balk
7.85. balk : 8.35. mat : 8.05. mat
8.50. Totaal 32.65 - 31.95.
Gymnastiekvereniging Sparta feliciteert de meisjes met dit behaalde succes.

CONTACT

"De hypotheekrente voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning blijft
volledig fiscaal aftrekbaar. Die woning moet wel dienen als hoofdverblijf. Voor een tweede woning is
aftrek niet meer toegestaan. Daar
staat tegenover dat eventuele
huuropbrengsten van een tweede
woning niet meer worden belast.
Dat heeft alles te maken met de
werking van het nieuwe belastingstelsel", aldus de hypotheekadviseur.
De basis voor het nieuwe belastingplan is het zogenaamde
'boxensysteem'. Het huidige systeem gaat uit van één inkomen,
het nieuwe van drie inkomens.
Een arbeidsinkomen, een inkomen uit aanmerkelijk belang en
een inkomen uit vermogen. Elk inkomen valt in een eigen 'box'. Elke
box krijgt eigen regels en tarieven.
Behalve de boxen veranderen ook
verschillende regels over de aftrekbaarheid van kosten. Vooral met
betrekking tot de eigen woning,
de hypotheekrente en de kapitaalverzekering die vaak onderdeel
vormt van de spaar- of beleggingshypotheek.
WAT ER VERANDERT VOOR
HUISEIGENAREN
De hypotheekadviseur legt uit:
"Als je een eigen huis bezit, heb je
altijd te maken met box I en box
III. In box I valt je inkomen. En ook
de aftrekbare hypotheekrente.
Maar in box III bouw je vermogen
op. Bij de Rabobank beschouwen
we de hypotheek vaak als de hoeksteen van je financiële planning.
Dus ook als een belangrijke pijler
voor vermogensopbouw. In de mogelijkheden om die twee zaken vermogensopbouw en de hypotheek - met elkaar te combineren
vindt een verschuiving plaats."
Een belangrijke wijziging is de beperkingvan de aftrekbaarheid van
de hypotheekrente tot maximaal
30 jaar. Dat kan met name gevolgen hebben voor mensen die hun
huis gedeeltelijk of helemaal hebben gefinancierd met een aflossingsvrije lening. Moeten deze eigenaren nu meteen gaan oversluiten? De advieur: "Dat hangt erg af
van je financiële situatie van nu
en je plannen voor d^ toekomst.
Sommige mensen kiezen er bewust voor om hun vermogensopbouw los te houden van hun huis.
Bijvoorbeeld omdat ze via beleggingen een kapitaal opbouwen.
Bovendien kan niemand voorspellen hoe de belastingwetgeving er
over 10,15 of 25 jaar uitziet en hoe
het dan is gesteld met de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.
Voor anderen is het nieuwe belastingplan juist wel een reden om
snel zaken aan te passen."

JE KUNT ER NIET OMHEEN

Wat ook verandert is dat een kapitaalverzekering die is gekoppeld
aan de woning, geacht wordt na
uiterlijk 30 jaar tot uitkering te komen. De uitkering mag dan alleen
gebruikt worden om de lening af
te lossen. Een eventueel overschot
wordt in box I belast. Dit heeft o.a.
gevolgen voor mensen met een
spaar/beleggingshypotheek die straks wellicht meer gaat opleveren
dan nodig is om de hypotheek af
te lossen. "In dat geval is het goed
om samen met je hypotheekadviseur te bekijken wat het beste uitkomt: de kapitaalverzekering in
box I laten vallen of in box III. Ook
hier geldt weer: kijken naar je totale financiële situatie. En naar je
plannen voor de toekomst", zegt
de adviseur van de bank.
VREEMDE TOESTANDEN
De hypotheekadviseur vervolgt:
"Zoals gezegd is de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar.
Wat dat precies betekent kan ik
het beste met een voorbeeld duidelijk maken. Stel je koopt een
huis en sluit een hypotheek van
300.000,-. Na 8 jaar verkoop je die
woning en koopt een ander huis
en sluit een nieuwe hypotheek af
van 400.000,-. Let nu op! De rente
over het oorspronkelijke bedrag
van 300.000,- is dan nog 22 jaar fiscaal aftrekbaar. De looptijd voor
dat stuk van de lening begint dus
niet opnieuw te tellen. De rente
die u betaalt over de 100.000,- die u
heeft bijgefinancierd zijn wel 30
jaar aftrekbaar. Sluit u na 5 jaar
een tweede hypotheek af om een
verbouwing te realiseren, dan
geldt ook daarvoor dat de hypotheekrente over die lening 30 jaar
lang fiscaal aftrekbaar is.
Het wordt er wat dat betreft dus allemaal niet overzichtelijker op.
Eén ding wordt wel steeds duidelijker: het loont de moeite om je
goed te oriënteren en alle consequenties goed op een rij te zetten.
Daarom maken we de komende
maanden extra tijd vrij om mensen, te adviseren over de gevolgen
van de belastingplannen op hun
persoonlijke financiële situatie.
DESKUNDIG ADVIES EN NOG
GRATIS OOK
Huiseigenaren - ook mensen die
geen klant zijn bij de Rabobank! die willen weten waar ze aan toe
zijn met de nieuwe belastingregels, kunnen bij de Rabobank gratis en vrijblijvend advies krijgen
van een adviseur van Rabobank
Huis en Hypotheekadvies. De hypotheekadviseurs zijn thuis op
een breed financieel terrein. Bovendien zijn de meeste adviseurs
van de Rabobank in het bezit van
een officieel Certificaat waaraan
hoge eisen van deskundigheid en
betrouwbaarheid zijn verbonden.
Samen met u kan de hypotheekadviseur van de Rabobank uw hypotheek en uw financiële situatie
tegen het licht houden van het
nieuwe belastingsstelsel. In veel
gevallen zal dit leiden tot een advies voor een grotere of kleinere
aanpassing. Maar ook als er niets
hoeft te worden veranderd is het
goed om daarover volledige zekerheid te hebben. (Zie advertentie
Rabobank.)

Stichting Uitwisseling
Bergen
Donderdagmiddag waren zes
afgevaardigden van de Stichting "Uitwisseling Bergen" in
het Dorpscentruni te Vorden
aanwezig om daar evaluatiegesprekken te voeren met circa 63
buitenland s es e jongens en
meisjes. Deze jongerlui afkomstig uit alle werelddelen, lopen
in Nederland een aantal maanden stage bij overwegend agrarische bedrijven.
Op uitnodiging van de Regio West
Achterhoek van Jong Gelre kwamen ze donderdagmorgen in Vorden aan om in deze regio kennis te
maken met typische Achterhoekse
gebruiken en gewoontes. Na de
evaluatiegesprekken werd kennis
gemaakt met de gastgezinnen,
want gedurende hun verblijf wer-

den ze ondergebracht bij leden
van de Jong Gelre afdelingen Vorden/ Warnsveld, Laren, Steenderen
en Hummelo/Keppel.
Donderdagavond werd er in Harfsen een partijtje klootschieten gespeeld, gevolgd door een discoavond in zaal "Buitenlust". Verder
werden de buitenlandse jongens
en meisjes bezig gehouden met bezoeken aan de Aviko, het plaatsje
Bronkhorst. Punteren in Giethoorn, een dansavond in Steende
ren. Een avond waarin de jongelui
hun eigen geboorteland "presenteerden", terwijl ze bovendien kennis konden maken met een optreden van boerendansers. Maandag
28 mei is de "koek op". Vanaf die
dag moest er op de verschillende
bedrijven in Nederland weer ge
woon gewerkt worden!

Reizende tentoonstelling
Nearly Famous
Op Hemelvaarstdag (l juni )
wordt in de Galerie Agnes Raben aan de Nieuwstad 20 te Vorden de expositie "Nearly Famous" geopend. Dit gebeurt
door de initiatiefnemer en docent Herman Hermsen. De expositie duurt t/m 26 juni.
"Nearly Famous" is een project van
jonge ontwerpers en leerkrachten
van de Fachhochschule Dusseldorf, studierichting Produkt- und
Schmuckdesign, dat inzicht biedt
in hun werk. "Nearly Famous" is
als "reizende tentoonstelling" opgezet en was reeds te zien in Barcelona, Wenen en Dusseldorf.

Jeugdteam Vorden Mix kampioen

De studenten werden uitgedaagd
om op eigen initiatief deze complexe opgave aan te kunnen. Het
ontwikkelen van een tenstoonstellingsconcept, selectie van de tentoongestelde stukken, organisatie
en opbouw. He resultaat weerspie
geit het grote optimisme en de
energie t.a.v. de toekomst.
De keuze van de stukken toont een
breed spectrum aan uitgangspunten en een grote verscheidenheid
aan materialen en technieken. Om
aan de tentoonstelling een herinnering te behouden werd er een
catalogus gemaakt waarin de 39
exposanten zijn vertegenwoordigd.

Het zondagjeugd mix-team van de Vordense Tennisvereniging VTP, is afgelopen zondag in een spannende wedstrijd tegen nummer twee op de ranglijst (Gendt), kampioen geworden. Door uiteindelijk met 8-0 te winnen
van hun concurrent, werd het kampioenschap, met nog één wedstrijd te spelen, veiliggesteld. Dit team bestaat
uit (vlnr): Ben Wunderink, Kim Draaijer, Robbert Fransen, David Laughton en Lisette Dijkman.

Goed resultaat Vordens Mannenkoor

Museum gaat open!
dag en zondag (voor openingstijden zie advertentie in dit nummer). De eerste dag dat men iedereen kan ontvangen is dinsdag 6 juni a.s.
Bij uitzondering zal het museum
ook geopend zijn op maandag 12
Dat zal gebeuren door de heer juni, dus Tweede Pinksterdag.
Theo Peters, gedeputeerde van de Vanaf dinsdag 6 juni kan dan te
Provinciale Staten voor Monumen- vens het klankbeeld 'Een Heilig
ten. Omdat de plaatsruimte in de Beeldverhaal' worden vertoond.
kerk beperkter is nu de twee zij- Op de dagen dat we open zijn is er
beuken zijn ingericht als muse tweemaal daags een rondleiding
umruimte konden voor de ope of, als er veel belangstelling is, vaning alleen uitgenodigd worden ker. Voor groepsbezoek kan ook op
de relaties en de vrijwilligers die andere dagen van de week een afhebben geholpen het museum te spraak worden gemaakt. De VW
realiseren en zijn of worden een (telefoon 0575-553222) kan u over
dezer dagen verder ook de dona- deze mogelijkheid informeren.
teurs van de Stichting Vrienden Voor wie liever individueel kennis
van de Kerk op de Kranenburg' uit- wil maken met de collectie van de
genodigd in de Nieuwsbrief die nu rond 250 vaak verrassend mooie
heiligenbeelden in vele uitvoerinwordt bezorgd.
Omdat het weekend van de ope gen en formaten kan dat doen met
ning op 10 juni tevens het Pink- behulp van een bescheiden catalosterweekend is en een grote druk- gus waarin op een boeiende mate mag worden verwacht heeft het nier de achtergrond van circa veerbestuur van de Stichting VKK be tig heiligen wordt toegelicht. De
sloten om voor de inwoners van catalogus is verkrijgbaar in de
Vorden al vóór de 10e juni de gele kerk.
genheid te geven het museum te Kinderen tot en met 12 jaar zijn
bekijken. Dat kan gebeuren op de onder geleide gratis welkom en
normale openingsdagen die ver- voor groepen van tenminste 20
der het hele seizoen zullen gelden, personen geldt een speciale prijs
namelijk op elke dinsdag, donder- per persoon.

Het Museum voor Heiligenbeelden, dat gevestigd is in de Antoniuskerk op de Kranenburg, zal
op 10 juni, de zaterdag voor
Pinksteren, officieel worden geopend.

Het Vordens Mannenkoor heeft
afgelopen zaterdag deelgenomen aan het 6e Zuid- Nederlands Mannenkorenfestival in
Meijel (L).
Op dit festival werden één inzing
werk, één verplicht werk en twee
vrije werken gezongen, welke werden beoordeeld door een interna-

Weekblad
Contact

RAMP IN ENSCHEDE

tn.v. Nationaal Rampenfonds Den Haag

tionalejury onder voorzitterschap
van Jean Lambrechts. Van de vier
juryleden kreeg het Vordens Mannenkoor over het algemeen een
goede beoordeling. De juryverslagen over het verplichte werk en de
twee vrije werken vormen een
middel om het muzikale niveau te
toetsen. Tegelijkertijd is het plezie
rig om naar de muzikale presta-

ties van andere koren te luisteren
en om nieuwe contacten te leggen.
Na het zanggedeelte werd er door
de zangers en hun partners een
uitstapje gemaakt naar Thorn.
's Avonds was er in Meijel een sociaal gedeelte waar door de koren
nog enkele luchtige werken werden gezongen.

Expositie ïïm Hinterding
in bibliotheekDie sprookjes, in eerste instantie

De Vordense kunstenaar Tim
Hinterding toont vanaf dinsdag 6 juni tot en met zaterdag l
juli, grafiek in de galerie van dé
Openbare Bibliotheek te Vorden. Hij maakt kleuretsen.
Naast grafiek ook olieverfschilderijen en kunstenaarsboeken.
Deze boeken zijn vaak een combinatie van tekst en grafiek,
welke in beperkte oplage zijn
uitgegeven.

Hinterding werd in 1952 geboren
in Kethel. Hij woont en werkt in
Vorden. In de periode 1980- 1985
volgde hij een opleiding aan de hogeschool voor Kunsten in Arnhem,
de vrije richting. Ooit schreef een
bekend Nederlands recensent over
de werken :" Grafiek en met name
de etskunst is, hoe dan ook, voor
de man met de sprookjes-vanGrimm-naam Tim Hinterding, iets
waarmee je, als alles meezit, kunt
toveren!
Hinterding laat zichzelf door zichzelf de mooiste verhalen vertellen.

zwart-wit op papier gedrukt, krijgen heel langzaam kleur en tenslotte is die kleur, zo blijkt, het
meest onthullende en bemoedigende deel van zijn verhaal. Zonder de kleur zouden de mooie en
bizarre sprookjes van Hinterding
er helemaal niet zijn"!
Werk van Tim Hinterding is onder
meer "in stock" bij galerie Cle
ment, Amsterdam; Grafiker in
Haarlem, Kunst Plus in Vlaardingen, PARC te Lent; Jansen en Kooy
in Warnsveld etc. In de grafiekcollecties van onder meer BASF Ne
derland, museum de commande
rie van Sint Jan, de Erasmusuniversiteit en museum Schloss Moyland is werk van Hinterding aanwezig.
De opening van de expositie in de
galerie van de Vordense bibliotheek vindt plaats op zaterdagmiddag 3 juni.
De opening wordt verricht door de
Vordense beeldhouwer Frank Letterie.

Pannenkoekenhuis Kranenburg start zomerseizoen met nieuwe kaart:

Zaal Pannenkoekenhuis opgeknapt
Pannenkoeken - Restaurant

'Kranenburg'
Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden
Telefoon (0575) 556289

Voor de lekkerste ambachtelijk gebakken
pannenkoek van de Achterhoek !
- feestjes - recepties - vergaderingen - buffetten -

Nieuw:

NOSTALGISCH
EMAILLE
F/A7/F0T
JE M U K T H E T M E T FlIETl

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 552159/551261

BARGNDSEN

SLEUTELSPECIALIST • TUINMEUBELEN • IJZERWAREN • HAARDEN EN KACHELS •
GEREEDSCHAPPEN • HOUT EN PLAATMATERIAAL • MOTORMAAIERS • VERF EN
VERLICHTING

KI N DE R - R E S T A U R A N T

Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947 of (0575) 551519
van Restaurant-Bistro De Rotonde

LEUK VOOR DE KINDEREN, FIJN VOOR DE OUDERS!

Naamborden
Huisnummers

In een jaar tijd is er veel veranderd bij Pannenkoekenhuis
Kranenburg. Nadat vorig jaar
eerst het restaurant onder handen was genomen, hebben Eric
en Jeanet Kemperman nu de
zaal helemaal opgeknapt. In
eerste instantie was het tweetal
nog helemaal niet van plan om
zo snel iets aan de zaal te doen.
"Maar doordat steeds meer
mensen vroegen of ze hier ook
een bruiloft of feest konden geven, hebben we besloten om de
zaal eerder op de knappen dan
gepland", zegt Jeanet Kemperman.
Het eerste feest in de geheel vernieuwde zaal hebben Eric en Je
anet Kemperman er inmiddels opzitten en de reacties van het publiek waren zeer goed. "We hebben echt geprobeerd er een gezellige en sfeervolle zaal van te maken waar je terecht kunt voor bruiloften en feesten tot ongeveer 120
personen", legt Jeanet Kemperman uit. "En als het om een grote
re groep gaat dan kunnen wij de
schuifwanden opendoen en het
restaurantgedeelte erbij betrekken", vult haar man aan. Het afge
lopen jaar moesten Eric en Jeanet
Kemperman een paar mensen te
leurstellen die graag hun bruiloft
in Kranenburg wilden vieren.
"Aan de voorkant hebben we nog
wel een ander zaaltje maar die is
alleen geschikt voor hele kleine
groepen. Doordat steeds meer
mensen informeerden naar de
mogelijkheid om hier hun feest te
houden, hebben we besloten om
de zaal eerder dan gepland op te
knappen. In veel gevallen gaat het
om mensen die hier vroeger hun
bruiloft hebben gevierd en nu vijfentwintig of vijftig jaar getrouwd
zijn. Puur uit nostalgie vinden zij
het leuk om hun zilveren of gouden huwelijksfeest hier te houden.

En dat is natuurlijk hartstikke
leuk. We hebben zelfs al een boe
king voor eind mei volgend jaar.
Ook een echtpaar dat hier ge
trouwd is en dan het gouden huwelijksfeest wil vieren".
NIEUWE KAART

Met het oog op het nieuwe zomerseizoen heeft Pannenkoekenhuis
Kranenburg de menukaart vernieuwd.
"Het afgelopen jaar hadden we
maandelijks een Pannenkoek van
de maand op de menukaart staan.
Aan de hand van de reacties van
het publiek hebben we .gekeken
welke we daarvan definitief op de
kaart zouden opnemen. Enkele
pannenkoeken waar bijna geen
vraag naar was, zijn als gevolg
daarvan 'gesneuveld' zoals de
'Pannenkoek banaan'. Maar dat
wil overigens niet zeggen dat de
mensen geen pannenkoek met
banaan meer kunnen bestellen.
Het is nog wel mogelijk maar het
staat alleen niet meer op de menukaart", zegt Jeanet Kemperman.
Haar man vult aan: "Als kok ben ik
altijd in voor nieuwe ideeën. Dus
mochten de mensen een bepaalde
suggestie hebben dan hoor ik dat
graag".
SPEELTUIN

Pannenkoekenhuis Kranenburg is
typisch zo'n restaurant waar je
met het hele gezin naar toe kunt
gaan. Voor kinderen is er namelijk
een speciaal kindermenu. Ook aan
de allerkleinsten is gedacht want
achter bij het terras wordt binnenkort een kleine speeltuin aange
legd. "De mensen kunnen dus in
de zomer ongestoord op het terras
een pannenkoek eten terwijl de
kinderen aan het spelen zijn in de
speeltuin". Pannenkoekenhuis
Kranenburg is gevestigd aan de
Ruurloseweg 64 in Vorden, tele
foon (0575) 55 62 89.

Tip voor Hemelvaart:
Lekker fietsen rondom Vorden
VORDEN - TEL. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

(en niet te vergeten
lekker eten!)

Van 'gewone' fietsen tot tandems en mountainbikes:

Bleumink ook voor fietsenverhuur
Ligfietsen; hometrainers (overjarig)

PR FIL

50% KORTING (zonder inruil)

DE Fl ETSSPECIALIST
BLEUMINK TWEEWIELERS

Giant / Gazelle Batavus ATB (overjarig)
50% KORTING (zonder inruil)

Dorpsstraat 12
7281 BB Vorëtn

Union / Batavus / Hybride (overjarig)

IWttoon (0676) 56 13 83

50% KORTING (zonder inruil)

Aanbiedingen
Alleen op zaterdag avond
3 juni van 18.00 uur
tot 21.00 uur!!
Op de dag dat de meeste Nederlanders aan het dauwtrapper!
zijn of lekker thuis genieten
van een vrije dag is Hemelvaartsdag voor Frans en Joke
Bleumink een gewone werkdag.
"Het boek staat al weer helemaal vol met reserveringen",
zegt Joke Bleumink. Ook in de
zomerperiode is het bij Profil
Bleumink Tweewielers aan de
Dorpsstraat 12 in Vorden een
drukte van belang als het om
de verhuur van fietsen gaat. En
ze hebben ze in alle soorten en
maten: van 'gewone' fietsen tot
tandems en moutainbikes.
Elk jaar gaan er bij Profil Bleumink Tweewielers zestig nieuwe
fietsen de verhuur in. "Aan het
eind van het seizoen worden die
fietsen weer helemaal nagekeken
en zonodig gerepareerd of bijgespoten. Op die manier houden die
fietsen de nieuwgarantie en kunnen ze weer in de verkoop ", zegt
Joke Bleumink. Het zijn met name
de vakantiegangers die een fiets
komen reserveren bij Profil Bleumink Tweewielers. En niet alleen
van maandag tot en met zaterdag.
Ook op zondag is de fietsenverhuur van Bleumink in het toeristenseizoen geopend. Van begin
mei tot eind september om precies
te zijn. "De mensen kunnen dan
tussen tien en één uur hun fiets
ophalen en de fietsen dienen dan
voor zes uur 's avonds ingeleverd
te zijn".
Als het om fietsenverhuur gaat weten ze Profil Bleumink Tweewielers vanuit het hele land te vinden.
"Laatst belde er een meneer uit
Heino. Die wilden met een hele
groep gaan fietsen in die regio en
vroeg of wij ook tandems hebben.
Het nadeel van de meeste fietsenwinkels is dat ze maar l of 2 tandems verhuren. Wij hebben er
daarentegen 17 in de verhuur. Met
name voor groepen die een dagje

voor de lol willen gaan fietsen is
dat erg handig. Dan hoeven ze niet
op diverse locaties fietsen te huren
maar kunnen ze op één adres te
recht. Verder beschikken wij over
een grote aanhanger, dus als de
tandems gebracht moeten worden
dan is dat ook geen probleem".
Liefhebbers van mountainbiken
kunnen ook bij Bleumink terecht.
De tweewielerzaak aan de Dorpsstraat heeft ongeveer 20 mountainbikes in de verhuur. "We doen
wat dat betreft veel samen met
Freewheel Sport en Recreatie. Als
zij een paar mountainbikes tekort
komen dan kloppen ze bij ons aan
en andersom gebeurt dat ook".

Fiets tassen f 9,95
Sigma sport computer teller f 19,95
Twinny load fiets drager f 199,00

HEMELVAART

1 juni
geopend

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: (0575) 55 36 71

van 10.00 tot 17.00 uur

MAGAZIJNVERKOOP* MET KORTINGEN
M O D E
TOT WEL
-$ENDV£UZ»° v 6

'COLLECTIE 1999

Burgemeester Galléestraat 9

TWEEDEHANDS
Wie op zoek is naar een tweede
hands fiets heeft ze bij Bleumink
Tweewielers voor het uitzoeken.
"Hoeveel we er precies hebben,
weet ik niet", zegt Joke Bleumink.
"Maar het zijn er wel een paar honderd". Vaak zijn het studenten of
vakantiegangers die een tweede
hands fiets kopen. Verder valt het
Joke Bleumink op dat mannen in
vergelijking met vrouwen eerder
voor een tweedehands fiets kiezen
dan een nieuwe. "Mannen fietsen
minder en vinden een nieuwe
fiets dan zonde van het geld",
lacht ze.
Voor mensen die eigenlijk wel een
nieuwe fiets willen - maar het niet
erg vinden dat hier al een seizoen
op gereden is - heeft Joke Bleumink nog een tip. "Eind september
gaan bij ons de verhuurfietsen in
de verkoop. Daar is slechts één seizoen op gereden. Ze zien er nog als
nieuw uit en we geven daar hele
aantrekkelijke kortingen op. De
mensen kunnen daar nu al op inschrijven zodat ze eind september
verzekerd zijn van een fiets", legt
ze uit.
Profil Bleumink Tweewielers is ge
vestigd aan de Dorpsstraat 12 in
Vorden, telefoon (0575) 55 13 93.

Vorden, tel. (0575) 55 13 81 WOENSDAG 31/5, VRIJDAG 2/6

EN ZATERDAG 3/6

lartens
De super sterke en lichte
wandel- en vrijetijdsschoenen
Telefoon 0575 - 551272
Fax 0575 - 551272

Door z'n sublieme afwerking en perfecte pasvorm
"de schoen" voor het outdoorgebeuren.
Diverse modellen uit voorraad leverbaar

Idee

'n Cadeauprobleem?/
ei (0575) 55 41 95 geef 'n traktatiebon!
7251

PE Vorden

(v.a. f 25,- f 50,- f 75,- f 100,-)

^Dagelijks geopend van
11.00-20.00 uur

Op zoek naar...

SPEELGOED - HUISHOUD
CADEAUS - MUZIEK
CD ROM - LECTUUR
Kom dan naar..

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

IE5EN

SCHOEIMÏVIODE

-VORDEN

Chipknip

S U ETERS

(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
Tel. (0314) 68 13 78

Lezers schrijven...
Huilen verantwoording van de redactie

AUTOOTJE PESTEN IN EN
DOOR GEMEENTE VORDEN
Als autorijder, wonend in Wichmond, word ik de laatste jaren in
onze eigen gemeente steeds meer
geconfronteerd met belemmeringen bij het (moeten) rijden. Op
zich niets anders dan elders, maar
waarom was en is nog, Wichmond
als een van de eerste dorpen (niet
Vorden zelf) verkeersluw gemaakt
door de 60 km zone?
Waarom moest en zou in oktober
'98 de rotonde op de Lankhorsterstraat/Beeklaan beginnen, met
kans op slecht weer, en aldus pas
in maart '99 klaar? Waarom toen
gelijktijdig de Hackfortselaan
eruit en weer lang afgesloten
bleef, wordt er bij de aanneming
geen tijdspad met boete clausule
afgesproken?
Denkend dat men er van geleerd
heeft, zie ik zowaar bij de afsluiting van de Wildenborchseweg be
gin mei een bord met einde werkzaamheden l juli! Wij op weg naar
onze werkplek, in mijn geval vaak
naar Goor, zoeken dan als ter plekke bekend een alternatief. Dat
werd voor mij de Almenseweg als
flinke doorgaande weg waar je elkaar goed kunt passeren. Maar
ook deze weg wordt op een morgen eerst tijdelijk, later vanaf 22
mei voor 5 weken afgesloten, met
toen de omleiding via Wilmerinkweg enz. tot aan de Lochemseweg,
allemaal smalle wegen waar de
bermen verrot gereden worden en
dus weer gerepareerd moeten worden!
In een telefoongesprek met de be
treffende afdeling op het gemeentehuis, wordt mij verteld dat de be
woners aan de Almenseweg hadden geklaagd over het drukke verkeer en dat ik niet daar heen werd
omgleeid maar of over Warnsveld
of over Ruurlo, alsof daar geen
mensen wonen (midden door
Ruurlo!) De beslissing tot afsluiting is genomen en wordt niet herzien! Tot overmaat van ramp gooit
ook Ruurlo de Dorpsstraat eruit en
worden we door de wijken naar
Barchem geleid.
Vraag: wie neemt deze dwaze be
slissingen telkens weer, wordt er
helemaal niet over nagedacht?
Vraag: Wie draagt de verantwoordelijkheid in deze en wie heeft het
laatste woord?
Vraag: Gemeenteraad, wordt u
hier niet over geraadpleegd (meerdere van uw leden wisten dit niet
en waren daar ook verbaasd over)
en neem dan nu eens een echte en
afdoende maatregel om dit voor
de toekomst te voorkomen.
Ik doe mijn beklag in het openbaar en hoop dat uw reaktie ook
op deze manier kenbaar zal worden.
P.s. Mocht u niet willen of kunnen
reageren, dan weet ik tenminste
door wie wij worden bestuurd.
Bart Krijt, Wichmond.

Winnaar puzzelactie
Eind vorig jaar stond er een advertentie van de VW-geschenkbonnen in Het Contact. Hierin was
ook een woordpuzzel opgenomen.
De heer Veldhuis wonend aan de
Nieuwstad, heeft met deze puzzel
een VW-bon t.w.v. f 25,- gewonnen.

Opbrengst collecte
• nationaal fonds
Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die ge
houden is in de week van 8 tot en
met 13 mei, heeft in Vorden
f 2.440,- opgebracht. 20 Collectanten zijn voor Kinderhulp op pad
gegaan.
Het ingezamelde geld is bestemd
voor kinderen in Nederland die,
meestal door problemen thuis, te
maken krijgen met jeugdhulpver-

lening. Kinderhulp financiert met
de opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een schommel bij het
kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, of
een weekje kamperen. Met deze
extra's brengt het Nationaal Fonds
Kinderhulp wat kleur in het leven
van kinderen in Nederland die het
in hun leven niet gemakkelijk hebben. Collectanten en gevers: harte
lijk dank!

Nationale collecte
epilepsiebestrijding
Van 5 tot en met 10 juni 2000 zal
de jaarlijkse collecte voor de epilepsiebestrijding worden gehouden. Dit jaar zullen meer dan
45.000 collectanten de straat op
gaan om een ieder in de gelegenheid te stellen een bijdrage aan dit
belangrijke werk te geven. Ook in
Vorden zal men aanbellen.
Het motto voor de campagne in
2000 is "Laat hen niet vallen". Een
thema wat soms leterlijk en figuurlijk van toepassing is wanneer men, in het dagelijks leven,
wordt geconfronteerd met de ge
volgen van epilepsie. Dit kan consequenties hebben voor het volgen
van onderwijs, het vinden of uitoefenen van een baan, bij sport en
spel, de rijvaardigheid enzovoort.
Het Nationaal Epilepsie Fonds
helpt mensen met epilepsie op ve
Ie terreinen. Bijvoorbeeld door financiering van wetenschappelijk
onderzoek en het geven van voorlichting voor een beter begrip en
omgaan met epilepsie. Daarnaast
gaat veel geld naar individuele
hulpverlening, vakantie activiteiten en speciaal onderwijs.
Om deze activiteiten blijvend te
kunnen uitvoeren is men volledig
afhankelijk van giften. Daarom
durft men een dringend beroep te
doen voor een gulle bijdrage aan
de epilepsiebestrijding. Als volkomen onverwacht het noodlot toe
slaat en iemand geconfronteerd
wordt met epilepsie, dan is het
goed te weten dat men op zijn me
demens kan rekenen.

Dauwtrappen
De afdeling Vorden van de Anbo
organiseert op Hemelvaartsdag
(donderdag l juni) een fietstocht
door lommerrijke gebieden in de
Achterhoek.De organisatie raadt
de deelnemers aan om een dag
van te voren een opklapbaar stoeltje af te geven bij de familie Schot
aan de Insulindelaan 21. Zij zorgen er voor dat de stoeltjes naar de
picknick plaats worden vervoerd.
Na de picknick worden ze weer
meegenomen!

Concordia op zoek naar mensen,
jong en oud, die als hobby graag
muziek willen maken en dit in
groepsverband wille beoefenen.
Voor de jeugd vanaf groep 3 hebben zij het volgende te bieden;
* Algemene Muziekale Vorming,
AMV-klas: Hierbij is het de bedoe
ling om kinderen uit groep 3 en 4
de eerste beginselen bij te brengen
van het notenschrift en van het
muziek maken dmv een blokfluit.Na de zomer vakantie gaan
zij hiermee van start
'Muziekschool "de Muzehof: Voor
de jeugd vanaf groep 4 en 5 kunnen wij u een muzikale opleiding
aanbieden bij muziekschool "de
Muzehof' te Zutphen. De muzieklessen worden in de regel gegeven
in het Dorpscentrum in Vorden.
Voor de volgende instrumenten
kan men leerlingen en nieuwe Ie
den goed gebruiken: klarinet,
fluit, saxofoon, trompet en hoorn.
Of wil men of een van de kinderen
liever aan de slag bij de drumband? Ook drumlessen behoren
.tot de mogelijkheden. Bespeelt u
reeds een van deze instrumenten
of b.v. bariton, schuiftrombone of
bas, bezoek dan eens een wekelijkse repetitieavond.
Zij repeteren elke donderdag
avond in het Dorpscentrum.
Voor meer informatie kan men
bellen met: E. Hevelink 552523,
KHuetink 553438 of P. Bunkers
553688.

Geslaagde boedeldag
Afgelopen zaterdag is door de
stichting " Veiling Commissie Vorden " de jaarlijkse boedeldag georganiseerd. De veiling vond traditie
getrouw plaats bij Mevr Schouten
aan de Baakseweg. Ondanks de
niet al te beste weersomstandighe
den bleek voor de uitgestalde artikelen toch een goede belangstelling. Dit resulteerde aan het eind
van de dag in een bedrag van
fl 3500,- wat bijgeschreven kan
worden op de rekening bestemd
voor de restauratie van de Dorpskerk.

Nieuwe fietsroutes WV
"UUT DE SLOFFEN"
Naar aanleiding van de tentoonstelling " Leven met de dood" in
het Historisch Museum Apeldoorn
verschenen twee boekjes onder de
titel" Uut de sloffen", ofwel" er op
uit", met fietsroutes op de Veluwe
en in de Achterhoek die langs be
zienswaardige begraafplaatsen
voeren. De cultuurhistorische en
landschappelijke waarde van onze
laatste rustplaatsen maken zo'n
fietsroute een interessante onderneming. Deze unieke fietsroutes
staan met vele wetenswaardigheden beschreven in twee boekjes,
gemaakt in samenwerking met De
Terebinth (Vereniging tot herstel
van zorg rond dood en rustplaats)
en met de VW-kantoren van Apeldoorn, Doetinchem en Vorden. De
startpunten zijn in Apeldoorn,
Vorden of Zutphen en Doetinchem en de boekjes zijn o.a. te
koop bij het Historisch Museum
Apeldoorn en de plaatselijke VWkantoren. In de over dit onderwerp eerder verschenen publicatie
kwam helaas onvoldoende naar
voren dat de boekjes verkrijgbaar
zijn bij de genoemde VW-kantoren.

FIETSTOCHT
VORDENSE
KERKEN
Ingaande 6 juni zijn iedere dinsdag tot en met 26 september drie
fraaie en interessante- in de gemeente Vorden gelegen- kerken ge
opend.
Die zijn verbonden door een 25
km lange fietsroute. Het gaat om
de middeleeuwse N.H. kerk in Vorden en de R.K. kerken in de kerkdorpen Kranenburg en Vierakker.
De R.K. kerk in Kranenburg -een
schepping uit 1867 van de architect P.J.H. Cuypers die ook het
Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam op zijn naam
heeft- bevat een unieke collectie
heiligenbeelden.
Er zijn rondleidingen, bij de VW
kan een arrangement worden ge
boekt waarbij is inbegrepen be
houdens de fietsroute: -toegang en
rondleiding in de Antoniuskerk in
Kranenburg, -pannenkoek met
drankje in pannenkoekrestaurant
Kranenburg tegenover de kerk, toetje in "De Bosrand" in Vierakker.
Inlichtingen en boekingen bij de
VW Vorden, Kerkstraat l, tel. 0575553222.

Dwaaltuin het Heelal
Dwaaltuin Het Heelal is een
met beelden, schilderijen en gedichten ingericht doolhof,
waarin een labyrint verborgen
ligt.
Het verschil tussen deze twee
dwaalwegen is te vergelijken met
het verschil tussen het mannelijke
en het vrouwelijke. Het doodlopen
in de verdeeldheid van het mannelijke doolhof verandert hier al
wandeldende in de levensloop
door de eenheid van het vrouwelijke labyrint.
Op kunstzinnige wijze wordt in
Dwaaltuin Het Heelal vorm gege
ven aan het verlangen om deze
verandering ook in de samenle
ving zichtbaar te maken. Een
ruimtewandeling door Het Heelal
laat u kennismaken met de herintredende godin en is voor zowel
volwassenen als kinderen een aan-

bevelenswaardig avontuur. Het
Heelal is gelegen op een lommerrijke plek in de Gelderse Achterhoek, even ten noorden van het
dorp Vorden aan de Almenseweg
63. Dit is halverwege de verbindingsweg tussen Vorden en Almen.
Aan de expositie wordt meege
werkt door Miquel Penso, Inge Nijhof, Rose van- den Hurk, Ruud
Schimmel, Patty, Christel en Jaro
Muller, Joke Legerstee, Thea Brakel, Ferdinand Pieterse, Hans
Christiaan Wemering, Freetje
Meijer, Margot van Ewijk, Janke
Annema, Conny Pauw, Joop v.d.
Bos, Theo Lalleman, René Ijzermans, Jan Schouten, Maarten van
Gent en Bruno van Klaveren. Muziek: Piet Legerstee, Michel Banabila en The Mysterieus Art Farmers.
Open van 30 mei tot en met 17 september, 's Maandags gesloten.

Klootschiettoernooi
Voor het klootschiettoernooi dat 't
Proathuus" zondag 4 juli organiseert kan men zich alsnog opge
ven onder telf. 0575- 556421. Het is
een toernooi waaraan iedereen
kan meedoen: verenigingen, straten, buurten, bedrijven etc. Een
team bestaat uit tenminste vier
personen. Per team mag een deelnemer lid zijn van de NKB, de AKF
of de NKF. Men kan zich inschrijven voor de klasse heren, dames of
gemengde teams.

Geslaagden
muziekvereniging
Concordia
Ook dit jaar hebben veschillende
leden van muziekvereniging Concordia in Vorden examen gedaan
bij muziekschool " De Muzehof "
in Zutphen. Na enige jaren van ge
duchte studie was het eind mei
zover dat men zich van beste muzikale kant kon laten horen. De
volgende leerlingen hebben het
examen goed afgelegd: Suzanne
Annevelink, klarinet D; Ellen Huetink, fluit C; Carlien Nijenhuis,
klarinet C; Monique Wiggers, saxofoon B; Barbara Klein Bramel, klarinet B.
Tevens is de muziekvereniging

Vorige week zaterdag werd het bruidspaar Henri Barendsen enjacqueline Hartman, na de huwelijksvoltrekking verrast door voetballers van Vorden l en Vorden 5. Zij vormden bij het verlaten van het gemeentehuis
een erehaag. Henri Barendsen is speler van het vijfde elftal, terwijl het bedrij f Barendsen hoofdsponsor van
'Vorden' is.

Vordense
Ondernemers
Vereniging

Vordense Ondernemersvereniging
organiseert:

DWEILEN

12.00 uur tot 21.00 uur

25e 3 Weekendentoernooi sv Ratti

Erik Rakitov en Hans van Dijk zat
niet in de wedstrijd en werd vervangen door Sueters.
Rijnland liet Vorden de wedstrijd
maken en loerde op de snelle
counter. Met name doordat Vorden een op een speelde moest Hoe
vers een aantal keren reddend optreden.
De tweede helft kende een zelfde
spelbeeld als de eerste helft. Vorden meer in balbezit, maar Rijnland een stuk gevaarlijker bij de
uitvallen.
Een misverstand tussen Vos en
Smit was de inleiding vna de 0-2,
want de spits profiteerde hiervan
en Hoevers was kansloos. Dit werd
ook de eindstand.
Vorden kan terugzien op een uitstekend seizoen. Een gedeelde
tweede plaats in de 4e klasse KNVB
en nacompetitie hebben de geelzwarten in hun bestaan nog niet
eerder behaald. Het heeft in de
eindfase van de competitie zelfs
uitzicht gehad op het kampioenschap, maar zagen dat in rook op
gaan door twee verloren wedstrijden tegen hekkensluiter Haaksbergen en tegen het laaggeklasseerde
Lochem.

Zaalvoetbal
VELOCITAS
Het Vordense Velocitas speelde
vrijdagavond zijn 2e wedstrijd in
de nacompetitie tegen V&K uit
Twello. Dit team had net als Velona Winterswijk Dl; 3e pr. ABS D2. citas de Ie wedstrijd gewonnen,
De Fairplay cup ging naar EVC '94 dus iedereen wist wat hen te doen
D2.
stond. Erik Oldenhave was wegens
's Middags kwamen de senioren ziekte afwezig, maar werd prima
van de 6e klas zondag naar de Kra- vervangen door René Nijenhuis.
nenburg. Er werd door 6 elftallen In de Ie helft leek het erop of Veeen halve competitie gevoetbald.
locitas helemaal overklast werd.
Gelukkig bleef de wind binnen de V&K nam snel een 0-3 voorsprong.
perken en kon het hele toernooi Het team uit Twello speelt met
uitgevoetbald worden. De prijzen een meevoetballende keeper wast
werden als volgt verdeeld: Ie Lo- zeer lastig verdedigen is. Tevens
chuizen 1; 2e EGW 1; 3e Ratti. De speelde ze dit zeer goed uit en VeFairplaybeker werd gewonnen locitas leek er geen grip op te krijdoor Ratti 1.
gen, totdat er een opstootje langs
de kant plaatsvond. Bij een inbal
voor Velocitas vond een leider van
V&K het nodig om de bal nog iets
verder weg te tikken. Dit leverde
Voetbal
hem een standje van de scheidsrechter op plus het feit dat VelociVORDEN - RIJNLAND 0-2
tas vanaf dat moment vochten als
De aspiraties van Vorden om via de leeuwen om de achterstand goed
nacompetitie een promotie naar te maken. Dennis Wentink scoorde 3e klasse van de KNVB af te de uit een cornerbal van Nijenhuis
dwingen is door Rijnland uit Lo- via de paal 1-3.
bith om zeep geholpen. Vorden Het Vordense team kwam verdediverloor de return eveneens met 0-2. gend niet meer in de problemen
Vorden had geen antwoord op de en speelde een lekkere wedstrijd.
razendsnelle counters van Rijn- Het kwam zelfs dichterbij toen Je
land. Het was wel meer in balbezit roen Tijssen de bal van afstand te
dan zijn tegenstander, maar het gen de touwen schoot. Dezelfde
kon zich geen echte kansen creë- speler had pech toen vlak voor
ren.
rust een vrije trap hard op de paal
Vorden begon zeer voortvarend belandde.
aan de wedstrijd. Het moest ook In de 2e helft ging Velocitas ge
van a quitte volop de aanval spe woon door, en maakte het vrij snel
len, omdat het verschil van twee gelijk. De goedkeepende Gerrit
punten moest worden overbrugd. Wenneker bereikte met een uitHet nam wel bijzonder veel risico worp de geheel vrijstaande Dennis
door achter één op één te spelen Wentink. De 2e tikte de bal be
tegen de zeer snelle spitsen en het heerst langs de uitgelopen keeper.
counteren dat de ploeg zeer goed V&K probeerde Velocitas vast te
beheerst.
zetten, maar doordat iedereen aan
Rijnland werd vastgezet op de ei- Vordense kant een stapje extra
gen helft en de ene aanval na de voor elkaar deed leidde dit niet tot
andere volgde op het doel van kansen. Als er al eens een bal op de
Rijnland. De opbouw van Vorden goal ging dan stond doelman Wenwas goed verzorgd, maar het stok- neker op de goede plaats. Velocitas
te in de voorste linie. De voorzet- kwam op voorsprong door een
ten waren allemaal een prooi voor kopbal van aanvoerder Rob Enze
de keeper. Vorden kreeg kansen rink. De keeper blokte eerst een
uit een groot aantal corners op rij. schot van René Nijenhuis waarna
De aanvalsdrift van Vorden was Enzerink de bal in het lege doel
koren op de molen van Rijnland. kon koppen. De frustraties liepen
Want het voetbalde met veel ver- bij het team uit Twello hoog op en
dedigers achter de bal met steeds het maakte bijzonder veel nare
weer lange halen naar voren. Geen overtredingen. Gelukkig hield de
voetbal waarmee je de supporters scheidsrechter het spelletje goed
bindt, maar wel heel doeltreffend. in de hand. Toen de spits van V&K
Een uittrap van de keeper werd de bal knuljig aan Rob Enzerink
door Constant Krijger verlengd en verspeelde had deze geen moeite
de spits lepelde de bal over de uit om de bal in het lege goal te schuizijn doel gekomen Hoevers. Via de ven. Even daarvoor had hij dit ook
onderkant van de lat verdween de al geprobeerd, maar toen belandbal in de 30e minuut in de tou- de de bal nog op de paal.
wen: 0-1. Bij Vorden werden vervol- Na deze treffer verzuimde Velocigens twee wissels toegepast. Ol- tas nog meer doelpunten te madenhave was ziek aan de wedstrijd ken, waardoor V&K erin bleef gelobegonnen en werd vervangen door ven. Huberto Eykelkamp had de

De jubilerende toernooicommissieleden van de SV Ratti, van links naar rechts: BartNijhof, Gerdien Heuvelink,
Leo Wïssink, Laurens Bleumink, Eddy Stokkink, EmmyEggink, AndréBalvert.Johan Hartman ontbreekt op deze foto.
Zaterdag 13 mei ging op een
zonovergoten Ratti-complex
voor de 25e keer het 3 weekenden toernooi van start.
Maar liefst 29 F 7-tallen met bege
leiding bevolkten de velden, omge
rekend zijn dit zo'n 300 kinderen
en 100 volwassenen!
Het was een gezellige drukte en
mede door het stralende weer en
de strakke organisatie liep het ge
heel als een trein.
Men speelde in 5 poules van 5 en l
van 4 7-tallen en alle poulewinnaars gingen naar huis met een
prijs.
Deze winnaars zijn: Poule A: Holten Fl; Poule B: Sociï Fl; Poule C:
W Vorden F5; Poule D: Helios Fl;
Poule E: Eendracht Fl; Poule F:
ATC '65 Fl.
De sportiviteitsbeker mocht mee
genomen worden door Fortuna
Winterswijk F2.
Op zaterdagmiddag 13 mei was de
beurt aan de D-pupillen. Men had
zich in december massaal aange
meld, vandaar dat de commissie
heeft besloten 2x een D-toernooi te
organiseren om zoveel mogelijk
elftallen een kans te geven te kunnen voetballen. Vanmiddag waren
17 elftallen aanwezig die een zeer
sportief toernooi voetbalden.
De prijzen werden als volgt verdeeld: Ie prijs Juliana '32 D2; 2e
prijs DOS '37 Dl; 3e prijs ABS Dl;
4e prijs ESA D3. De Fairplay beker
mocht meegenomen worden door
WSVD7.
Zondagmiddag 14 mei vierde de
commissie haar 25-jarig jubileum.
Dit gebeurde in besloten kring van
(oud-)commissieleden en (oudjscheidsrechters in de kantine van
de SV Ratti.
Men had gezorgd voor een groene
boog voorzien van witte roosjes
wat het geheel een feestelijk aanzien gaf. Onder het genot van een
hapje en een drankje werd er te
ruggekeken op 25 jaar toernooien
op het Ratti-complex.
Het zal duidelijk zijn dat er vele
(sterke) verhalen verteld zijn. De
commissieleden zijn vanaf deze
dag herkenbaar door het dragen
van dezelfde truien.
Uiteraard groen-wit gestreept met
daarop het logo van de SV Ratti.
Sponsors van de toernooien werden voor hun bijdrage in de afge
lopen jaren beloond doordat ze
een gratis advertentie mochten
plaatsen in het wederom mooie
toernooiboek. Dit werd zeer op
prijs gesteld.

Zaterdagmorgen 20 mei werden in
de regen 15 E 7-tallen verwelkomd.
Tussen de buien door scheen de
zon uitbundig en de nattigheid
kon de kinderen niet deren! Ouders en leiders hebben over het algemeen meer moeite met dit
weer!
Na de kruisfinales waren de uitslagen als volgt: Ie prijs Vorden El; 2e
prijs Warnsveldse Boys E2; 3e prijs
PaxEl.
De sportiviteitsbeker werd gewonnen door: Vorden E4. 's Middags
kwamen weer 15 E 7-tallen in actie. Gelukkig bleef het deze middag droog. De prijzen werden als
volgt verdeeld: Ie prijs Zwolle VWF
El; 2e prijs Go Ahead Kampen E2;
3e prijs WSVE2. De Fairplay cup
werd gewonnen door ESA E9
(meisjes).
Zondag 21 mei, 7e klas zondag:
om tien uur begon het toernooi
voor de elftallen van de 7e klas
zondag. 7 Elftallen waren naar het
Ratti-complex gekomen om hun
partijtjes te voetballen.
Om twee uur 's middags waren de
wedstrijden gespeeld en de prijzen
werden als volgt verdeeld: Ie prijs
Ruurlo 7; 2e prijs Ratti 2; 3e prijs
Reunie 6. Fair Playbeker: Kotten 4.
DRIE WEEKENDEN TOERNOOI SV RATTI
Zaterdag 27 mei B-junioren
Onder zeer wisselende weersomstandigheden werd op zaterdag
het toernooi van de B gespeeld.
In de week voorafgaande aan het
toernooi waren er 4 afzeggingen.
Het is gelukt om nog 2 vervangende teams te regelen, maar de andere 2 lukte niet i.v.m. het zeer late tijdstip van afmelden.
Er werd gespeeld in 3 poules, 2 van
4 en l van 5 elftallen.
De prijzen werden als volgt verdeeld: Ie prijs Winterswijk BI; 2e
prijs Wilp BI; 3e prijs Holten BI.
De Fairplaybeker mocht meegenomen worden de ABS B2.
Zondag 28 mei
's Morgens kwamen 7 D elftallen
op het Ratti complex. Vanwege de
overweldigende aanmelding bij de
D had de toernooi commissie be
sloten dat er op 2 dagen een toernooi voor de D zou worden georganiseerd. Vanmorgen dus de 2e
dag van de D. Onder soms met harde wind gepaard gaande buien
werd er leuk gevoetbald in een halve competitie. De uitslagen: Ie pr.
WVC Winterswijk D2; 2e pr. Fortu-

pech dat zijn schot na een mooie
aanval op de lat terecht kwam.
Toch scoorde Velocitas 6-3. Tijssen
kreeg op de zijlijn de bal waarna
Ronald de Beus met een loopactie
een gat trok. Tijssen bedacht zich
niet en haalde aan. De keeper kon
niet bij de bal, die bij de 2e paal in
het net terecht kwam.
Velocitas is nu een ronde verder,
waarin het weer in een halve competitie tegen twee tegenstanders
uit komt. Welke is nog onbekend,
maar deze wedstrijd geeft wel een
goed gevoel voor de volgende ronde.

Tennis
TENNISVERENIGING VORDEN
Uitslagen zondag: Heren 7e klasse
Vorden l - Duiven 3 1-5; Dames Ie
klasse Varsseveld l - Vorden l 3-3;
Heren 35+ 2e klasse Lettele l - Vorden l 1-5; Gemengd 35+ 4e klasse
Vorden l - Wüdbaan l 4-1.
Zondag (jeugd): Gemengd 4e klasse Bathmen 2 - Vorden l 2-6; Gemengd 4e klasse Vorden 2 - Lochem 2 7-1; Jongens 2e klasse De
Paasberg l -Vorden l 4-2.
Zaterdag (jeugd): Meisjes t/m 17
jaar Vorden l -Voorst l 0-6; Meisjes
t/m 14jaar Neede l -Vorden l 1-5.
Dinsdag: Dames Ie klasse Vorden
l - Zevenaar l 0-6; Dames 3e klasse
Eerbeek 5 - Vorden 2 3-3.
Donderdag: dames dubbel 3e klasse Vorden l - Almen l 1-3; Damesdubbel 3e klasse Winterswijk 2 Vorden 2 4-0.
Woensdag (jeugd): Gemengd t/m
12 jaar Vorden l - De Koem l 5-0;
Gemengd t/m 12 jaar Vorden 2 Ruurlo l 5-0; Gemengd t/m 12 jaar
Zieuwent l - Vorden 3 1-4.

Skeeleren
STERK OPTREDEN VAN ARJAN MOMBARG EN MARTIN
RIETMAN IN ZAANDAM
Afgelopen zaterdag werd in Zaandam de tweede skeelerwedstrijd
verreden om de UniveTrophy. Van
de ploeg van Ecotrans/Freewheel
verschenen 3 deelnemers aan de
start, Arjan Mombarg, Han Donderwinkel en Martin Rietman.
Ook Ie j aars C-njder Sven Groot
uit Zutphen, die door Freewheel
wordt gesponsord, was naar Zaandam afgereisd.
De wedstrijd ging over 2 rondes
van ieder 33 km. A-rijder Mombarg liet zich na 2 kilometer al van
voren zien. Hij probeerde te ontsnappen uit het peloton, maar
kreeg selchts een medevluchter
mee. Bij de volgende ontsnapping
was Mombarg weer van de partij.
Zo ontstond er een kopgroep van 6
man, die aan de finish een voorsprong van 5 minuten had opge
bouwd. Mombarg kon zich helaas
niet met de eindsprint bemoeien,
omdat hij bij een valpartij betrokken raakte. Hij viel over een mede
vluchter, die vlak voor hem onderuit ging. Gelukkig bleef de schade
beperkt tot wat schaafwonden,
maar een van zijn skeelers raakte
hierdoor wel krom. Mombarg
vond zelf dat hij een super-race
had gereden en was dik tevreden
met zin 6e plaats. Van de liesblessure, waardoor hij een belangrijk
deel van het afgelopen schaatsseizoen langs de kant moest staan,
had hij nauwelijks hinder ondervonden.
De tweede A-rijder uit de marathonploeg, Han Donderwinkel uit
Brummen was na l ronde uitge
stapt. Hij kon op het spekgladde
parcours niet uit de voeten.
C-rijder Martin Rietman eindigde
op een uitstekende 31e plaats in
het grote peloton. Hij werd hiermee de Ie C-rijder, die over de finish kwam. Sven Groot tenslotte
was de pechvogel van de dag. De
18 jarige MBO-student ging vlak
voor de Ie doorkomst onderuit en
moest de strijd staken. Hij maakte
op dat momentnog deel uit van
het peloton.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van maandag 5 juni tot
maandag 17 juli 2000, voor een ieder ter gemeente
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurde
bestemmingsplan 'Oude Zutphenseweg/Zelstweg
herziening 1999'.
Het plan regelt de wijziging van een kleine gedeelte
gelegen langs de Zelstweg met de bestemming
'Kwekerij' vlak I (kweekgronden met open grond teelt)
naar de bestemming 'Kwekerij' vlak V (gronden
bestemd voor afschermend groen).
De bebouwingsgrens van de ertegen over gelegen
woningen wordt hierbij verschoven naar de werkelijke
afstand waarop die woningen van de Zelstweg
gebouwd zijn.
Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste
of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
tot gedeputeerde staten te wenden kan tegen de
goedkeuring, gedurende de termijn van ter-inzagelegging beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening
te treffen.

adres voor
Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voeringstoffen • DMC-garen

tfSENDVE

• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog vee/ meer

Visser Mode is een dames-, heren- en
kindermodezaak met de betere merken.
Ter versterking van ons verkoopteam
zoeken wij een:

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed
interieuradviseur

PART-TIME
VERKOOPSTER

de woonwinkel van Warnsveld'

(m/v)
(± 15 uur per week)

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

Wij denken aan iemand die:
- het liefst een opleiding en/of ervaring heeft in de
(mode)-verkoop,
- inzetbaar is op de dames-, heren- en kinderafdeling,
- naast vaste tijden ook variabel inzetbaar is,
- graag mensen adviseert bij hun keuze,
- ook op zaterdag beschikbaar is.

EK-knaller!
Philips digitale
schotelontvanger
nu tijdelijk met

Als u denkt in aanmerking te komen voor deze uitdagende functie, dan zien wij graag uw sollicitatie (liefst met
pasfoto) voor 10 juni a.s. tegemoet t.a.v. de heer en mevr.
Elbrink, Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden.

gratis mobiele telefoon
van Motorola incl. f 50,- beltegoed

Nu voor f 949,voor ontvangst van Ned. 1, 2, 3, RTL 4, RTL 5, enz. enz.
Met meer dan 80 vrij te ontvangen zenders.

Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags
na afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij
om voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit
treedt dan niet in werking totdat op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist.

Openingstijden Museum
voor Heiligenbeelden

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

Ruurloseweg -Kranenburg

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652

Vorden, 31 mei 2000

vanaf 6 juni 2000

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

elke dinsdag, donderdag en zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Extra openstelling op maandag
Tweede Pinksterdag.

NIEUW IN 3AAK - NIEUW IN 3AAK

Toegang f4,50 - voor 65+ f 3,50

part b.v.

leder z'n
eigen wens.

AUTOWASACTIE

BESTRATINGSMATERIALEN

Operation Friendship
afdeling Vorden

Dambroek 18
7223 DV Baak

Vanaf 1 mei kunt U ook in Baak terecht voor allerlei bestratingsmaterialen voor uw tuin en erf o.a.

Zaterdag 3 juni
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

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

Locatie: Industrieterrein
Vorden (Woltering)

-

vanaf f 15,00

-

(gewassen, gezeemd en uitgezogen!)
Koffie met cake inbegrepen
+ gezelligheid!

OUPE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENPE
FORMATEN;
ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;
TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
SIERGRINP IN ZAKJES EN BIG BAGS;
SIERELEMENTEN VOOR WATER, STAPPELBAKKEN ENZ,
TUINHUISJES EN TUINPRIËLEN.

Geopend: vrijdag van 10.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur
zaterdag van 8.00 - 16.00 uur

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

garagebedrijf

[n de duurste tijd de
^Mr ^9ir m m m ^P» Ütr W ^IHI m m w

Vanwege de groei in onze modern ingerichte werkplaats zijn
wij op korte termijn op zoek naar een

auto-technicus
Wij zoeken iemand die wil werken in een klein teamverband
en opgeleid wil worden tot allround monteur.
Wij bieden een goed salaris en een prettige werkkring, waar
sfeer en collegialiteit zeer belangrijk zijn.
Indien u belangstelling hebt, kunt u uw sollicitatie richten
aan:

Rabobank Hypotheek een halfjaar rentevast,
numaar4r6%l
De; eerste tijd in uw nieuwe huis is het duurst Daarom is er nu al een Rabobank-hypotheek roet
maar 4,6% rente, een half jaar gegarandeerd. Na zes maanden kiest u. Óf weer een half jaar vast
met de dan geldende rente, óf een langere rentevastperiode. Zo hebt u alle vrijheid en kunt u
altijd de voor u voordeligste keus maken, •

Wilt u weten hoeveel ü dat in maandlasten scheelt?
Ga rekenen op internet: www.rabobank.nl Of bel 0800 - 0502 (GRATIS)
Rabobank

Garagebedrijf Wieggers
Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen, tel. 0575-451974

Rabobank Graafschap-West • Telefoon 0575 - 558100

Op eerste kermisdag in Keijenborg, vrijdag 23 juni

Stratenldootschiettoernooi

de senioren. In totaal hadden zich
22 teams opgegeven waaronder
zelfs drie dames teams .De finale
werd uiteindelijk gespeeld tussen
Vios Beltrum en W.Snee Eend. De
kampioenen van vorig jaar bleken
ook nu weer te sterk zodat Vios
Beltrum wederom met de hoofdprijs uit Vorden is vertrokken. Na
het geslaagde toernooi vond ' s
avonds de huldiging plaats van
het elftal van het jaar, Vorden l, de
topscoorder, Richard de Vries (vorden 6) en de minst gepasseerde
doelman. Deze laatste is evenals
vorig jaar Dennis Thijssen echter
nu in de goal staand bij het tweede
elftal. De rest van de avond in de
twee circustenten werd opgeluisterd door de band " Vger ".

Wie z'n hond
op de stoep
laat poepen
zet zichzelf
tekakkei

Tennis
TENNISVERENIGING VORDEN

UITSLAGEN COMPETITIE
Zondag: Heren 7e klasse Rietstap l
-Vorden l 5-1; Dames leklasseVorden l - TOGO l 5-1; Gemengd 35+
4e klasse Mallumse Molen 2 - Vorden l 3-2; Heren 35+ 2e Klasse Vorden l - Sprenkelaar l 6-0.
Zondag (jeugd): gemengd 4e klasse
Vorden l - Gendt l 8-0; Gemengd
4e klasse Alphense TC l - Vorden 2
4-4; Jongens 2e klasse Vorden l Gorssel l 5-1.
Zaterdag: Heren 3e klasse: Varsseveld l -Vorden 1; Heren 5e klasse Vorden 2 - Welgelegen 3 6-0.
Jeugd zaterdag: Meisjes t/m 14 Dieren l -Vorden l 0-6; Meisjes t/m 17
Vorden l - LTC Zutphen 6-0.
Dinsdag: Dames Ie klasse Vorden
l - Lochem l 3-3; Dames 3e klasse
Laerveld l -Vorden 2 2-4.
Donderdag: Dames dubbel 3e klasse: Braamveld l -Vorden l 1-3; Dames dubbel 3e klasse Vorden 2 Laerveld l 04.
Woensdag (jeugd): Gemengd t/m
12 Stoven l - Vorden l 0-5; Ge
mengd t/m 12 Vorden 2 -Braamveld l 5-0; Gemengd t/m 12 De Kei
l - Vorden 3 3-2; Gemengd t/m 12
Vorden l - De Kei l 2-3.

Kerkdienst in het dialect
in Wichmond

Om al in de stemming te komen voor de kermis organiseertParty-Restaurant "De Smid" voor de derde keer een
Stratenldootschiettoernooi. Vorig jaar werd voor de tweede maal Teubenweg l met een kleine voorsprong
nummer l.Gade uitdaging aan en doe ook mee!Inschrijving is mogelijk met straten, families, vrienden enz.
Minimum 3, maximaal 5 personen per groep. Na afloop gratis onbeperkt karbonades van de barbecue! Begin
de kermis goed, en geef u op. Gezelligheid staat boven aan. Informatie en opgave mogelijk vanaf heden: Party- Op zondagochtend 4 juni vindt
in de Nederlands Hervormde
Restaurant "De Smid", tel. (0575) 4612 93.
Kerk te Wichmond een bijzondere dienst plaats.

schap die ds. Nijendijk de kerkgangers voorhield. Een kerkdienst in
het dialect is misschien even wennen, maar eigenlijk heel logisch:
in de middeleeuwen en tot ver
De gehele dienst is in onze eigen daarna, waren kerkdiensten in het
streektaal, het Achterhoeks dia- Latijn: gewone mensen konden dit
lect. Voorganger in deze dienst is niet verstaan. Luther was een
ds. L.W. Nijendijk uit Midlum. Ds. groot pleitbezorger van vieringen
Nijendijk spreekt 'ons dialect': hij in de eigen taal, voor ons het Neis in deze streek geboren en opge- derlands. Zo kan iedereen het vergroeid. Er worden diverse liederen staan en staat de viering dicht bij
gezongen uit de bundel die in de mensen. Toch is voor velen van
1998 door het Staringinstituut is ons het Nederlands niet de taal die
uitgebracht voor de Achterhoek en we dagelijks met elkaar spreken:
de Liemers en er wordt gelezen uit dat is onze streektaal, het Achterde bijbelvertaling van de bekende hoeks. Iemand zei eens: als ik zontheoloog professor dr. Anne van dags naar de kerk ga, moet ik m'n
ontvanginstallatie eerst op Nederder Meijden.
Vorig jaar werd er in Wichmond lands afstemmen. Wat is er dan
voor de eerste maal een dialect- mooier dan een eredienst in de
dienst gehouden en ook toen ging taal, die toch het dichtst bij ons
ds. Nijendijk voor. Deze dienst trok staat? Belangstellenden worden
veel belangstelling en werd zeer van harte uitgenodigd om op 4 jugewaardeerd, niet in de laatste ni deze eredienst in het dialect
plaats door de duidelijke bood- mee te vieren.

Motorsport

Biei ons
in d'n Achterhook
Dutch Open Assen: onlangs
werd in Assen de derde wedstrijd verreden voor het Dutch
Open zijspanrace.
Wim Verweij meren en bakkenist
Koen Kruip behaalden teleurstellend de zesde plaats. Dit was mede

Volleybal

r

SUPER
DE BOER-DASH
JEUGD TOERNOOI ZEER GESLAAGD
Zaterdag 13 mei jl. was er een afsluittoernooi voor de jeugd van
volleybalvereniging Dash. Dit alles
speelde zich af op het veld van de
Graspias. Ze begonnen 's morgens
met de mini's. Er was een volleybal- en spellen circuit uitgezet.
Men moest blind volleyballen, zo
snel mogelijk onder een groot zeil
door kruipen en nog veel meer. 's
Middags kwam de oudere jeugd in
actie. Hun spelletjes werden aangepast, want het motto was om
niemand met droge kleren naar
huis te laten gaan. Sponzen en waterzakjes vlogen door de lucht en

te danken aan het slechte weer. De
trainingen echter verliepen voorspoedig: een Ie trainingstijd met 2
seconden voorsprong op het duo
Allison/Wilson uit Engeland. Deze
laatsten wisten overigens ook de
wedstrijd te winnen. Wim en Koen
kozen voor de wedstrijd slicks

tenslotte werd er zelfs nog gewzommen. Het was een groot succes dankzij de vele enthousiaste
vrijwilligers, het lekkere weer en
de bergen met pannenkoeken. Al
met al een zeer geslaagd afsluittoernooi.

Duivensport
PV VORDEN
De postduiven vereniging uit Vorden had dit weekend een vlucht
vanuit Chantilly over een afstand
van zo'n 420 km. Het was een onrustige vlucht met veel wind. Hiermee is een nieuwe winnaar opgestaan nl. good old Herman Eykelkamp.
De uitslagen waren als volgt: HA.
Eykelkamp l, 12, 17; E. Bruinsma

(droogweerbanden) maar helaas
waren de weergoden hen niet
goed gezind want het ging rege
nen waardoor er niet meer in zat
dan een zesde plek.
Over l week, in Eemshaven hopen
ze op een betere score (en beter
weer natuurlijk).
2; J. Meyer 3,6,7,15; J. Burgers 4; A.
en A. Winkels 5,11,18; H. Stokkink
8; M. Olieslager 9; D. Gotink 10; W.
Oldenhave 13, 14; M. Tiemessen
16; G. Boesveld 19, 20.

Voetbal
WIKEE DE VIKING MIX TOERNOOI
De voetbal vereniging Vorden
heeft zaterdag haar traditionele
Wikee de Viking mix toernooi gehouden. 'S morgens was het de
beurt aan de jeugd. Tijdens dit
toernooi werden de kampioenen
van het afgelopen seizoen gehuldigd en met een platte wagen door
het dorp gereden, het betrof de
volgende teams : Dl, El, E2, Fl, F2
enF3.
In de middag was het de beurt aan

lej heurt de leste ried neet meer zovolle over de fusie tussen Vodd'n,
Hengel en Steendren. Zorge hoeve wiej ons daor neet oaver te maakn
want zee zolt t'r vaste nog wel met tegange wean. Zee hoeft per slot
van 't liedjen ok neet alles an de grote klokke te hangen. At iederene
d'r zich met geet bemuujen kump t'r meespat ok neet volle van trechte.
Toch is 't wel 's aadig umme nao de woonlasten in die gemeenten te
kiekn. Die stonnen zaoterdag in een regionaal dablad, ontleend an
een rapport van een of ander onderzuuksburo. Zit e wiej op sportgebied
meespats neet biej de top, wat die woonlasten betreft doe'w goed met
Biej de achttien gemeenten die op de lieste veurkomp steet Vodd'n op
de viefde plaatse met f. 1232.- per huusholling. Hengel, onze fusiegenoot,
kump de luu better an 't vesjen. die staot boavenan met f. 1370.-.
Die doet in dat opzich better dan de voetballers van Pax die met volle
geluk nog maor net degradatievriej bunt ebleevn.
In Steendren onze andere fusiegenoot, zolt ze wel subsidie van de Aviko
kriegn want daor betaald ze maor f. 1059.-. Da's f. 300.- minder dan
wiej hier in Vodd'n. Zo ene ko'j d'r nog wel biej hemmen, daor wo'j
neet slechter van. Maor hoe of't allemaole uutwarkt ondervinne wiej
straks wel at alles rond is. Maor 'k zol d'r maor vaste gin feesjen opbouwen, dan kon't ow wel 's zoer opbrekn.
Waor wel een feesjen op is ebouwd is de Voddense auto en Motorclub
een club die op dat gebied Vodd'n duudelijk op de landelike kaarte
hef ezet. Een club die, at ze wat op touw zet, dat ok uut de kunst doet.
buutn meschien wat lawaai hef daor gin mense las van. Kiek maor
nao afgeloopn zondag, alles tot in de puntjes geregeld. Daorumme is
eur vieftigjaorig bestaon 't filseteern ok meer dan weerd. Hoppelijk
blieft ze ok in de volgende jaorn tot de besten beheurn, biej ons in d'n
Achterhook.
H. Leestman.

3.3.C.
FLOPHOUSE
Vrijdag 30 i

NORMAAL

,™60 deurumme bouwi wi'j mei "onze jonges" een
allerbastens feest/en in de supertente.....

keukens-tegels-sanitair ^ -^.^
natuursteen^rölfuiken
Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u.
(vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

ROBBERS & PARTNERS
administratie en belastingadvieskantoor

VEURFROCRAMMA:

BAND
ZONDER
DANAAN
Vearverkoop bie:
JJG FLOPHOUSE, SLAGERIJ AALDERINK en SAFE "DEN BREMER" in

Postbus 97
7250 AB Von

"DE SEVEN CTENEN" in SteendVen
CAFÉ "DE BIERKAAI" in Boah
CAFÉ "DE TOL" in Zellem

Telefoon :;:
057555! 45

OK VEUR fLiAMTN
't KOrriECONCZRT OP
ZONDAC2JUU

TERREIN OPEN: 20.00 UUR

Fax

In verband met
Hemelvaartsdag
is ons kantoor op
donderdag l juni en
vrijdag 2 juni de gehele
dag gesloten

aangesloten bij:
• Federatie Adviserende Beroepen
• Nederlands College van Belastingadviseurs
• De Fiscount Adviesgroep

ZAG DE A U T O M O B I L I S T A C H T E R U HET B O R D ?
DE COMPLEET NIEUWE A L M E R A MET A C T I E V E HOOFDSTEUNEN.

Vooral achter het stuur zit het leven vol verrassingen. De nieuwe Nissan Almera is daar op voorbereid. Zo bewegen de hoofdsteunen voorin, bij een aanrijding van achteren, naar het hoofd toe waardoor het risico van een whiplash vermindert. En zorgen
ABS,

Electronic

Brake Distribution en het Brake Assist rembekrachtigingssysteem voor heel wat kopzorgen

minder.

Voor meer informatie: www.nlssan.nl

THE NEW ALMERA. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.

ER IS AL EEN NIEUWE ALMERA V.A. F 31.490,-. CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL. BTW EN BPM. EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. AFGEBEELDE VELGEN (OPTIE) TYPE TWIST.
U LEAST AL EEN NIEUWE ALMERA V.A. F 689.- P./MND (EXCL. BTW) VIA NISSAN LEASE O.B.V. 48 MND/20.000 KM P./J. VERZEKERING 75% NO CLAIM (FULL OPERATIONAL LEASE). WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

NISSAN
AUTOBEDRIJF

DOETINCHEM
HENGELO G.

Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR
ZUTPHEN

Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Zaterdag 3 juni in Vorden:

Dweilen met de kraan open
Dweilorkesten, koopavond en
gezellige terrassen. Zo luidt
Vorden op zaterdag 3 juni het
toeristenseizoen in.
De actie, "Dweilen met de kraan
open" is één van de activiteiten georganiseerd door de Vordense Ondernemings Vereniging (V.O.V.).
Va. 's middags kunnen de consumenten in Vorden vanaf gezellige
terrassen genieten van diverse
dweilorkesten. Er zijn onder andere orkesten met klinkende namen
als: De uitsmeiters, Dixi Dixvinks

Nieuw in Eefde:
Centrum voor Reiki

Decor Vloei: een nieuwe rage

en de Kopperbloazers. De orkesten
zorgen voor een feestelijke sfeer in
het centrum van Vorden.
Tevens is op 3 juni voor het eerst
koopavond in alle winkels in het
centrum van Vorden. "Dweilen
met de kraan open" is de derde actie in een reeks van vijf die de
V.O.V. georganiseerd heeft voor het
winkelend publiek in Vorden. Later in het jaar staan er nog een
'Kid's Survivaldag' en 'Victor's
spaaractie' op het programma.
(Zie ook de advertentie.)
18 te Eefde, telefoon (0575) 51 33
80. Voor meer informatie over
curssussen of behandelingen kunt
u vrijblijvend bellen.

Recentelijk is in Eefde gevestigd
"Centrum voor Reiki".
Na een intensieve traditionele opleiding gevolgd te hebben is Lia
van 't Veen-Koek sinds kort Reikimaster in het Usuisystem of Natural Healing. Dat betekent dat zij Jaarlijks wordt op Hemelvaartsdag
bevoegd is traditionele Reikicur- (l juni) bij boerderij de Mulderssussen te verzorgen en in juni start fluite aan de weg van Hengelo Gld.
zij daarmee.
naar Zelhem een oude traditie in
Daarnaast worden in het Centrum ere hersteld. Het bijzondere
voor Reiki ook behandelingen ge schouwspel kan men 's middags
geven, niet alleen voor mensen, meemaken. Vroeger mochten de
maar ook aan dieren.
boeren op de gemeenschappelijke
Wat is Reiki? Reiki - het woord - be- gronden plaggen steken op voortekent Universele Levensenergie. waarde dat zij l keer in het jaar
Door een cursus te volgen krijg je een roggebrood leverden. De broblijvend meer energie ter beschik- den werden vervolgens verdeeld
king. Door ergens je handen op te onder de armen. Wie een brood
leggen kun je die energie weer ex- lichter dan 22 pond leverde, kon
tra laten stromen naar jezelf, naar rekenen op een boete. Wie echter
een ander, ook naar planten en het zwaarste brood leverde, mocht
dieren. Dat wordt een Reikibehan- 2 flessen wijn meenemen.
deling genoemd.
Deze energie gaat haar eigen weg,
niet te beïnvloeden door de wil of Terwijl de armen blij werden ge
door de geest. Reiki gaat daarom maakt met de broden, vermaakten
zeer goed samen met reguliere de boeren zich tijdens de Muldersmedische behandelingen maar kermis met dans en spel.
komt nooit in de plaats daarvan!
Het werkt aanvullend en verster- De traditie houdt nog steeds
kend.
stand: de pachters uit de omge
Wat doet Reiki? Reiki geeft ont- ving brengen jaarlijks een brood.
spanning en is een prachtige natuurlijke manier om te helen!
Door de toename van levensener- De broden worden onder de toe
gie leer je jezelf beter kennen en schouwers geveild en de opbrengst
ga je bewuster leven. In onze tijd gaat naar een goed doel. Dit jaar,
van jachten en jagen biedt ReÜa interkerkelijke activiteiten: Vakanecht "een helpende hand"! Dat ver- tie weken voor mindervaliden. De
klaart wellicht ook de toenemen- broden worden bij de Olde Kaste
de vraag naar Reikibehandelingen met een boerenwagen opgehaald
en cursussen. Ruim een half mil- en de veiling is 's middags bij de
joen Nederlanders hebben inmid- Muldersfluite. De muzikale omdels Reiki, het is echt voor ieder- lijsting wordt verzorgd door de
boerendansgroep uit Zelhem, nl.
een mogelijk Reiki te leren.
Het Centrum voor Reiki is geves- Wi'j eren 't Olde.
tigd aan de dr. Van der Hoevenlaan

Broodlevering bij
de Muldersfluite

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Geslaagd of
naar een andere school?
Dan is een nieuwe fiets een welkom
en nuttig cadeau.
Wij hebben de nieuwste modellen van Union
in huis, maar leveren alle merken.
Tevens hebben wij nog wat
nieuwe overjarige modellen.

Na de 3 D-knipvellen komt uitgever Klaver Vier uit Terborg
met een nieuwe rage op de
markt: Decor Vloei. Het werkt
heel simpel: op een strook Decor Vloei staan zeven dezelfde
afbeeldingen in verschillende
groottes. Het is de bedoeling
dat deze afbeeldingen worden
uitgeknipt en op bijvoorbeeld
een beschilderde dakpan worden geplakt. Leuk om bij de
voordeur neer te hangen met
daarop de kreet "Welkom' of de
namen van de gezinsleden.

terdam. Speciaal voor deze beurs
heeft Ria Jansen van Klaver Vier diverse voorbeelden gemaakt zodat
de bezoekers goed kunnen zien
wat de mogelijkheden met Decor
Vloei zijn. Want naast 'de welkomsdakpannen' kunnen ook bijvoorbeeld zand-asbakken of voe
derbakken met Decor Vloei worden beplakt. Of wat dacht u van
gedecoreerde ballen. "Het leuke
van zo'n strook Decor Vloei is dat
er zeven afbeeldingen in verschillende groottes opstaan. Je kunt
daardoor dus alle kanten op".

De mogelijkheden van Decor Vloei
zijn ongekend. "In eerste instantie
was het onze bedoeling om servetten te bedrukken. Maar in de praktijk blijkt dat heel erg moeilijk te
zijn. Daarom zijn we samen met
Drukkerij Weevers uit Vorden op
zoek gegaan naar heel dun vloeipapier", zegt Ria Jansen van Klaver
Vier uit Terborg. Het resultaat mag
er zijn. Het grote voordeel van De
cor Vloei is dat - nadat het is aangebracht op bijvoorbeeld een be
schilderde dakpan - je met het
blote oog bijna niet kunt zien dat
het is opgeplakt. Dit komt met name doordat het zo dun is en daardoor lijkt het ook net alsof de afbeelding is geschilderd.
De introductie van Decor Vloei is
tijdens de Krea-doedagen in Rot-

BETAALBAAR
Decor Vloei is verder ook voor ie
dereen betaalbaar. Een strook De
cor Vloei kost namelijk maar een
gulden. Verder heeft men alleen
maar een potje verf en lijm nodig.
"En iedereen kan het, want het is
niet moeilijk", benadrukt Ria Jansen. "In het geval van zo'n
welkomsdakpan gaat het er alleen
om dat je de kleur van die dakpan
met verf aanpast aan de ondergrond van het plaatje. Vervolgens
knip je het motief uit het Decor
Vloei en breng je het met lijm aan
op de dakpan. Voor dingen die je
buiten neerhangt of neerzet is het
echter wel raadzaam om het daarna ook nog even af te lakken met
bootlak. Op die manier is het dan
ook bestendig tegen de regen".

BOEKJES
Zes jaar geleden begon Klaver Vier
met de verkoop van 3D-knipvellen
waarmee mensen onder ander
hun eigen wenskaarten kunnen
maken. In totaal bracht Klaver Vier
67 verschillende knipvellen op de
markt. Het viel Ria Jansen op dat
tijdens beurzen dikwijls foto's van
de voorbeeldkaarten werden ge
maakt. "We hebben daarom besloten om in totaal acht boekjes uit
geven waarin we laten zien wat je
allemaal met de knipvellen kunt
doen. Het eerste boekje is inmiddels verschenen en de andere ze
ven komen in september uit", zegt
ze.
De producten van Klaver Vier zijn
in diverse krea-winkels in Nederland te koop. De groothandel van
Klaver Vier is gevestigd in Terborg,
telefoon (0315) 34 26 24, fax (0315)
34 23 39.

Geboortekaarten
Kom gerust eens
bij ons aan.
U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie
kaartjes.
Als presentje
mag u
een leuk
cadeautje uitzoeken.

FIETSSPECIALIST

Reind Zweverink

DRUKKERIJ

lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-462888

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

'n UNION-fiets loopt lichter

De eerste collectie van Decor Vloei
bestaat uit twintig verschillende
motieven. In september en oktober volgen er respectievelijk nog
eens twintig en tien nieuwe motieven. "We zijn op dit moment be
zig met de ontwikkeling van kerstmotieven zodat de mensen straks
ook hun eigen kerstballen kunnen
maken met Decor Vloei", zegt Ria
Jansen.

WEEVERS

Koopzaterdagavond
3 juni
De dames van Etos-team Barendsen willen u graag uitnodigen
om heerlijke geuren te laten ruiken.
Zowel voor dames als voor heren!
Graag tot dan!

^,

=-COS BARENDSEN

Zutphenseweg 3 - Vorden - Telefoon 0575-554082

onnebril
inclusief
glazen
**
modellen

ONTBIJT
MET JAN?

Horlings

U vindt Horungs Kompleet Optiek aan de Dorpsstraat 8,7251 BB Vorden, telefoon (0575) 55 55 44

Heeft u last van
AUTOSCHADE
'STELBEDRIJF

WESPEN, MIEREN
of ander ongedierte?

Verkoop/verhuur aanhangwagens

Bel dan

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

OBS VORDEN
voor een snelle bestrijding
Tel. (0575) 55 32 83
b.g.g. 06-51 1O 69 55

In samenwerking met Zevenslaper heeft
Morgana Slaapkamers de komende maanden een
spectaculaire actie voor u. De toch al bijzondere
modellen van onze Jan des Bouvrie boxsprings
worden namelijk extra voor u in het zonnetje gezet.
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En: DWEILORKEST, BERGERMUSIKANTEN,

HARRY SLINGER
(DRUKWERK: "OE LOOG TEGEN MD ALSOF IK EEN
KIND WAS"

\borverfcoop:
Bi] aankoop van een tweepersoons Jan des Bouvrie
boxspringcombinatie inclusief matrassen, ontvangt
u twee ontbijtserviessets van zijn hand cadeau. Dit
servies is vervaardigd door het bekend Mosa
Porselein uit Maastricht.
De actie geldt t/m 15 juli voor alle Jan des Bouvrie
ontwerpen: Farouk, Farim en Quadrant. Vraag uw
Morgana Slaapkamers adviseur naar de actievoorwaarden.

ZIE ADVERTENTIE NORMAAL.

In verband met de
verhuizing van onze
winkel in Ruurlo
van de Barchemseweg 40 naar
Dorpsstraat 27 te Ruurlo is onze
winkel aan de Barchemseweg

gesloten op 5-6-7 en 8 juni
Tevens is onze winkel in
Hengelo Gld. gesloten op 8 juni.
FAROUK
Het model Farouk ontworpen door Jan des Bouvrie
kenmerkt zich door het kersenhouten accent op het
hoofdbord en de fraaie stofcollectie. De boxspring
is in vaste of verstelbare uitvoering leverbaar.
Prijsindicatie: hoofdbord inclusief kussen vanaf

Dit in verband met de opening
van onze nieuwe winkel in Ruurlo

SPANNEVOCEL

Jouw
beroep,
Ons

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging OostNederland is dé arbeidsbemiddelaar voor
de agrarische sector, bouw, grond-, weg- en
waterbouw, metaalsector, groenvoorziening en
transportsector.

beroep!

Technische medewerkers
Beschik jij over twee rechterhanden, een technische opleiding, ervaring in montage-, constructie- en/ of laswerkzaamheden en eigen vervoer? Neem dan contact op, want
wij hebben werk bij onder andere technische groothandels,
machinefabrieken en agrarische mechanisatiebedrijven.
Je kunt fulltime, maar eventueel ook parttime aan de slag.
Bij gebleken geschiktheid is een vast dienstverband mogelijk.

Medewerkers
varkenshouderij
Heb jij een opleiding LAS en/of MAS -veehouderij en wil je
graag verder in de varkenshouderij? Dan ben jij de persoon
voor de Agrarische Bedrijfsverzorging. Wij zijn namelijk op
zoek naar medewerkers voor varkenshouderijbedrijven in
de Achterhoek. Het gaat om alle voorkomende werkzaamheden.We hebben zowel parttime als fulltime vacatures.
De beloning is goed (conform CAO-Landbouw) en het
betreft in de meeste gevallen een vast dienstverband.
Interesse? Neem dan contact op!

Een leuke vakantiebaan?
Dat kan, want wij hebben werk dat bij jou past. Bijvoorbeeld
in de groenvoorziening, maar ook in diverse andere sectoren. Eigen vervoer is een pre. Interesse in een fulltime of
parttime baan met een goede beloning? Bel even of kom
langs op ons inloopkantoor te Vorden.
Behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met
de Bedrijfsverzorging, 0900-9896 en vraag
naar Sandra Bosman. Langskomen bij onze
vestiging aan de Kerkstraat l a in Vorden
kan natuurlijk ook.

arische

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

1.835.-

Ruurloseweg 2, Hengelo (Gld.) tel. 0575-461484
Dorpsstraat 27, Ruurlo
tel. 0573-453193

organa

Schoonmaakbedrijf 'Extra'
zoekt per direct

slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45. Hengelo (Gld)
0575 - 46 46 00

maandag gesloten - vrijdag koopavond

I THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

genieten met je ogen dicht
Bezoek Morgana Slaapkamers op Internet: www.morgana.com

Z7

(leerling) glazenwassers
voor 38 uur per week.

Een goede inzet wordt goed beloond.
Bel ons snel, dan regelen we het wel.
Telefoon 0575-555352
Deldensebroekweg 11 • Vorden

Harreveld on Wheels and in the Air2 IIIII
,Een dag vol spektakel" van 10.00 tot 17.00 uur
Acht maanden van voorbereiding gingen vooraf aan dit geweldige spektakel dat op Hemelvaartsdag plaats
zal vinden in Harreveld. Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur is er van alles te beleven voor jong en oud. De grootste
attractie is natuurlijk de vliegshow, maar is er nog veel meer te zien. Wat dacht u van het grote stoomspektakel, de hovercraft demo's, parabounce, de drag star demonstraties, de motoren en natuurlijk de jaarmarkt. Voor de kinderen is er ook van alles te beleven: laser game, schmincken, het luchtkussen en de trapskelterbaan. Op deze dag gebeurt er zoveel dat het eigenlijk teveel is voor één dag. Voor het evenement is het
heel belangrijk dat ze volop medewerking hebben van de plaatselijke bevolking. Men kan wel zeggen dat
uit ieder gezin in het dorp er altijd wel iemand bij de organisatie betrokken is. Belangrijk voor de bezoekers
van buitenaf is dat er nu nog maar 3 grote parkeerplaatsen zijn in plaats van de vijf voorgaande jaren. Het
publiek zal heel goed de aanwijzingen op de borden moeten volgen, want alle sluipwegen naar Harreveld
zijn afgezet.
Het Fokker Four Demonstratie den, rond 13.30 uur de tweede jaar voor de tweede keer tijdens
team zal deze dag met vier vlieg- manches en de finales worden Harreveld on Wheels. Een van de
tuigen van het type S.11 vliegen. vanaf kwart over drie gereden. De doelstellingen van deze stichting
Dit zijn éénmotorige tweezitsvlieg- quads staan bekend om het spek- is het in stand houden en het vertuigen dat meer dan veertig jaar takel dat ze kunnen verzorgen: breden van de belangstelling voor
geleden ontworpen is door de gierende banden, piepende rem- mechanisch gedreven of aange
vliegtuigfabriek Fokker. Tot in de men en een strijd alsof er punten dreven machines en/of werktuizeventiger jaren werden deze vlieg- voor een kampioenschap behaald gen. Met de machines die in
tuigen gebruikt bij de opleiding moeten worden. Zij zullen zeker Harreveld komen wordt ook ge
vanluchtmacht- en marinevliegers ook dit jaar weer voor een show en werkt, u kunt demonstraties zien
in j3fcd|rlMPJ IU 9p l&töille schouwspel op de grond zorgen, van ploegen en maaien met oundgreSTererraéToKKer s.irl nTpar- zodat u tussen de vliegshows door derwetse machines en tractoren.
ticuliere handen en door zorgvul- uw nekspieren wat ontspanning
dig onderhoud en restauatie ble- kunt geven. De Fun Cross-Karts is Nostalgie viert deze dag hoogtij bij
ven enkele vanJieÉin
j^een sensationele jonge tak van de oude stoommachines. Deze
staat over^enT|te
motorsport in Nederland en dus spreken altijd tot de verbeelding
verruilea^ra^ag ho stuurwierrari nog volop in ontwikkeling. Het is van het publiek bij het zien van
een BoemjfQ|E 10 of ander vlieg
een klasse van zelfgebouwde fra- deze dampende en stampende matuig, voor do stuurknuppel van een aies voorzien vaii motorfietsmoto- chines. StoomWal&jaG^Puftukker
S. 11. Zij voeren hun demonstraties ren, 2- of 4 takt, op ballonbanden. zal deze dag eCTr-prominente
gel u-el belangeloos u i t . Van de Zij kunnen ondanks hun geringe plaats innemen. Denffi^imum
vliegbasis Volkel zullen de/e dag 4 omvang snelheden bereiken van snelheid van de machine is vijl ki¥ 16's van het 306e Squadron voor meer dan 100 km. per uur. De Fun lometer per uur. Verder is er de
een sensationele show zorgen, /ij Cross-Karts zijn zeer wendbaar en Jtentinel super tractor, waarvan er
voeren dan een schijnaanval uit op snel en meestal wordt gereden op op de hele wereld nog maar drie
het Aerodrome Harreveld. Uit ver- autocross- of op motorcrosscir- van zij n. deze machine werd in
sehillendo richtingen c-n na elkaar cuits. In Nederland zijn momen- 1933 in de bosbouw gebruikt en
zullen /ij het vliegveld benaderen. teel 10 tot 15 actieve rijders met daarna nog vele jaren bij het ranTijdens de display zal de snelheid
deze tak van motorsport bezi^; %,
geren van spoor wagons in
maxima^pM 0.95 BeWagtjQ, dit
Engeland. Br ;&al deze dag ook nog
komt overeen met een snelheidj Wie eens een echte hovercraft wil een zaagbank te zien 7ijn die
van ongeveer 10 mijl per minuut bekijken kan dat ook op de/e dag wordt aangedreven door een
en benadert de geluidssnelheid. De in Harreveld, de Nederlandse stoommachine.
maximale hoogte waarop gevlogen
Hovercraft Club /al dan nl. de- ' C? ï*\ JV J^"**
monstraties geven. Het principe Wie van stunten houdt en be
wordt is 100 nieter. De veiligheid
van iedereen krijgt de hoogste aan- van een hovercraft berust op de schikt over stalen zenuwen, moet
dacht van de organisatie, de dis- luchtlaag tussen de hovercraft en tijdens Harreveld on Wheels eens
play directer en van het F 16 de ondergrond. Deze zorgt er voor op de Red Buil af stappen: een roDisplay Team. Tijdens de show mag dat er bijna geen weerstand is. In deo"brommer" die in een straal
er geen enkele andere vliegbewe- de zestiger jaren werd in Engeland van vier meter rondjes rijdt. De be
ging plaatsvinden binnen 4 NM en de hovercraft ontdekt en al snel stuurder kan zelf zijn snelheid re
er mag geen enkele andere display daarna werd de Engelse Hover- gelen en het is de bedoeling er zo
speaker in de ether zijn. Ook zal er craft Club opgericht. Door de on- lang mogelijk zo hard mogelijk te
slechts zoveel brandstof in de toe- derlinge wedstrijden werd de wed- blijven rijden. Een olievat is het
stellen aanwezig zijn als nodig is strijdsport geboren. In Nederland enige houvast dat de berijder
heeft. Ook worden er deze dag de
voor de display. Verder zullen er ge werd voor het eerst zo'n wedstrijd
durende de dag sproeidemonstra- gehouden in 1986 en ook werd monstraties gegeven van paraties uitgevoerd worden door het toen de Nederlandse club opge bouncing. Dit is een geheel nieuwe funsport in ons land, die door
Kruk sproeivliegtuig, zullen er re richt.
clameslepen de lucht in getrokken Een ander spectaculair gebeuren jong en oud beoefend kan worden.
worden en ook is het Lelykopter is het dragrace team Zij maken de De parabounce ballon is met heliHelidemoteam (grasshoppers) aan- moruns over korte afstanden. Het um gevuld en wordt door twee
wezig. Voor de aanwezigen is ook dragracen over twee of vierhon- mensen op de grond, met scheermogelijk om de lucht in te gaan: op derd meter, is een korte krachtex- lijnen onder controle gehouden.
twee locaties verzorgen helikop- plosie. Auto's of motoren maken Wie eenmaal in het springvest is
een korte sprint terwijl ze naast el- vastgemaakt, kan door zich simters rondvluchten.
pel af te zetten, sprongen maken
Al vroeg in de morgen zullen de kaar rijden.
van zo'n dertig meter hoog of zich
trainingen van de motoren, quads
en fun cars beginnen. Daarna zul- De Stichting Contact Oldtimers laten meedrijven met de wind.
len de eerste manches plaatsvin- Achterhoek presenteert zich dit Volgens kenners is parabouncen

volstrekt ongevaarlijk en een hele
rustige sport.
Modelbouwers zijn ook dit jaar
weer, behalve vrachtauto's op
schaal (de drie grootste van
Europa) zijn er ook modelraketten
te zien. De Fischertechnikclub
Nederland is ook aanwezig op een
stand. Met dit constructie en
bouwsysteem worden op schaal
echt functionerende modellen ge
maakt.
Verder worden er de hele dag door
demonstraties gegeven door het
Be One Trail Team. Elk uur zullen
de fietsers er niet voor schromen
om hindernissen te nemen zoals

rioolbuizen en ook deinzen ze
niet terug om op het voor- of achterwiel te gaan staan. De show
wordt ondersteund door een ge
luidsinstallatie en een kleine rookmachine.
De Larense brandweer is deze dag
prominent aanwezig met een viertal spelletjes voor kinderen.
Voor kinderen is er deze dag nog
veel meer te doen, maar dit zal
toch wel een van de leukste dingen zijn voor hen. Op de traditionele jaarmarkt staan ook dit jaar
weer zo'n 70 kramen. Ook voor u
zal er vast wel iets bij zijn. De hele
dag zal opgeluisterd worden door
dweilorkest 't Git Net uit Nijmegen.

Entree: volwassenen ƒ 15,kinderen t/m 12 jaar ƒ 5,-

