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Oranjegekleurde straat 'De Stroef:

Laat de Duitsers maar komen!

In vele Nederlandse gemeenten
begint de Oranjekoorts toe te
slaan, al hebben de mannen
van Dick Advocaat het verwach-
tingspatroon bij diverse Vorde-
naren na zaterdagavond tegen
de Ieren wel wat getemperd.

Zo niet bij de bewoners van "De

Stroef' die hun straat een fleurig
aanzien hebben gegeven. Men is er
rotsvast van overtuigd dat de Duit-
se Manschaft op dinsdag 15 juni
met "huid en haar" door Oranje
wordt opgepeuzeld.

Men kwam tot de volgende voor-
spelling: Geert Bijenhof 5-1 voor

Nederland; Jan Hulshof 3-2 voor
Nederland; Rita Boode 2-1 voor
Nederland; Albert Overzet 3-1 voor
Oranje; Jo Westerveld: Nu "De
Graafschap" weer naar de ere-divi-
sie is gepromoveerd, werpt dat
zijn vruchten af bij het Nederlands
elftal. Nederland wint dan ook mi-
nimaal met 2-1!

Ter gelegenheid van het 125 jarig
bestaan van de vereniging voor
Chr. Nationaal Schoolonderwijs
(school het Hoge) werd er vrijdag-
middag een receptie gehouden
in een grote feesttent op het
schoolplein.

Onder de aanwezigen onder meer
de beide wethouders Wim Wi-
chers en Henk Boogaard. Tijdens
deze bijeenkomst bood voorzitter
Jan Paul Buijk namens het school-
bestuur het nieuwe logo van de
school aan. De directeur van de
school Harry Hendertink liet in
het kort de afgelopen 125 jaren de
revue passeren, waarbij hij memo-
reerde dat de school in al die jaren
slechts zeven 'schoolhoofden'
heeft gekend Meester Rouwenhorst
spande de kroon, 50 jaar school-
hoofd (van 1916-1946)
"Zolang zal ik het wel niet meema-
ken (Hendertink is sinds 2001 aan
de school verbonden) maar je weet
het met huidige ministers van
onderwijs maar nooit. Misschien
komt er straks nog een leraar met
een rollator de school binnenrij-

den", zo grapte hij. Hendertink
noemde school Het Hoge, een brui-
sende school met veel activiteiten,
een school in beweging, een
school met een frisse kijk op de
dingen van alledag. Hij roemde
daarbij de betrokkenheid van de
ouders, leerkrachten en de vele
vrijwilligers.
Harry Hendertink bood tevens ge
lukwensen aan namens de scholen
uit Szeghalom (Hongarije), Stein-
feld (Duitsland) en Evesham (Enge
land) waar school Het Hoge in het
kader van het project "Sight by
Sight in Europe", nauwe contacten
onderhoudt. Tijdens deze receptie
werd tevens een jubileumboek
aangeboden waarin de 125 jaar
schoolgeschiedenis met feiten,
anekdotes en foto's is beschreven.
Het boekje is samengesteld door
Hennie Reindsen, Chris te Winkel,
Jenny Nijsink en Desiré Wester-
veld. Aan het slot van het officiële
gedeelte van de receptie traden al-
le leerkrachten voor het voetlicht.
Zij zongen vol overtuiging het lied
"Er staat een school aan het Hoge".
En dat al 125 jaren lang!!

Kranenburgs
Spektakel
in het
Jonkersbos
In het weekend van zaterdag
12 juni en zondag 13 juni vindt
er in het Jonkersbos aan de Ei-
kenlaan in de Kranenburg het
'Kranenburgs Spektakel' plaats.

Deze festiviteiten beginnen zater-
dagmiddag 12 juni met de Kinder-

' spelen.

Dit onderdeel van het 'spektakel'
wordt georganiseerd door Kranen-
burgs Belang. Het is bedoeld voor
kinderen tot en met 12 jaar.

De spelletjes staan geheel in het te-
ken van de naderende Europese
voetbalkampioenschappen, waar-
bij toch ook onderdelen zoals skel-
terraces, koekhappen e.d. niet zul-
len ontbreken.
De kinderen worden bovendien op
een hapje en een drankje getrak-

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

Zie pag ina U en 5 van deze u i t gave

teerd. Zaterdagavond wordt in het
Jonkersbos om 19.00 uur begon-
nen met het vogelschieten voor da-
mes en heren. Huub Bos zal daar-
bij zijn titel als schutterskoning,
welke hij vorig jaar behaalde, ver-
dedigen.

Voor de jeugd tot 16 jaar staat
eveneens vogelschieten op het pro-
gramma. Nadat de nieuwe 'konin-
gen' bekend zijn, wordt er in het
Jonkersbos nog een poosje gezellig
'na'-gefeest.
Gezelligheid is ook het motto voor
de zondagmiddag 13 juni. Dan
treedt de band "Boh Foi Toch" op.
Overigens beginnen de festivi-
teiten met een optreden van de
Trekvogels' uit Ruurlo.

Deze week in

CONTACT

AutoContact

De "vogels" zullen de bezoekers
vermaken met harmonicamuziek.
Zij zullen tevens tijdens de pauzes
van "Boh Foi Toch" optreden.

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

of Drukkerij Weevers 551010
* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENS T 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 juni 10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel Wildenborch
Zondag 13 juni 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 juni 10.00 uur ds. C. Bochanen (Dieren).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 juni 10.00 uur br. H.G. Dijkman.
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag 13 juni 10.00 uur J. van Heugten Woord- en Communieviering,
m.m.v. 30+ koor.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 12 juni 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 13 juni 10.00 uur Woord- en Communiedienst, herenkoor.

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsen post te bezoeken dan komt er een "rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisaitsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
12-13 juni PJ. Waart, Barchem, telefoon (0573) 4417 44.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575)
59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling vpor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive ca-
re dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-1630 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg ie, tel. 090O6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
ThuiszorgwinkelOoyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 090(^6228724 (lokaal tarief).

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Kinder-
opvang.

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

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarrneiing info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
të'L 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/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Beweaen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32. tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraagformulieren.

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

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0,50. Ver-
melding brieven onder nr. ot inlichtingen
€ 2,50 extra.

• Henriette Feith, sopraan,
met prachtig programma in de
Orangerie Vordenseweg 2 te
Ruurlo. Zondagmid. 13 juni van
3 tot 5 u. met Regina Albanez,
luit. Kaartverk. a € 15,50 ind. 1
cons. V.a. 2 uur aan de zaal en
res. (0573)4538 30.

• Vrouw 50+ zoekt zelfstandige
woonruimte te huur in Vorden,
Ruurlo, Barchem of daartussen
gelegen buitengebied. Reacties:
(0575) 55 34 44.

• Za. 12 juni Rommelmarkt van
10.00 - 16.00 uur a/d Wiersser-
broekweg 8, Vorden. Fam. Fok-
kink.

• Opnieuw beschikbaar. Ka-
mer met gezamenlijk gebruik
van badkamer en volledig pen-
sion voor korte of lange ter-
mijn. Tel. (0573) 45 37 60.

• Heeft u last van wespen? Bel
dan OBS Vorden voor een snel-
le bestrijding. Tel. (0575) 55 32
83, b.g.g. 0651106955.

• Te koop: nieuwe en oude
aardappelen, volop bloem-
kool, spitskool, sla, andijvie
en peulen vers van het land.
Diverse soorten fruit. Sla, an-
dijvie, peterselie, selderij, to-
maten, courgette en koolplan-
ten. Elke dag verkoop aan huis
en elke zaterdagmorgen ver-
koop van aardappelen, groen-
ten en fruit van 9.45 tot 12.00
uur op de parkeerplaats van
Pannenkoeken Restaurant
Kranenburg. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76.

• Kranenburg 13 mei met
Boh Foi Toch in het bos om
15.00 uur. Entree € 12,50 voor-
verkoop € 10,-. Kaarten verkrijg-
baar bij Kappert, tel. (0575) 55 69
35. Tot 12 jaar entree gratis. Veel
plezier.

• Indianen en Sjamanen -
buitendag - Oude Wijsheid in
het NU. Za. 12 juni Oeken (bij
Brummen). Marjan de Gans-
Grimberg, spiritueel energe-
tisch therapeut. Tel. (0573) 44
11 38 (zie artikel).

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel.'(0575) 46 16 70 of 46
3743.

• Aloë Vera en bijenproduc-
ten. Jannie Nijkamp, Warns-
veld, tel. (0575) 52 13 16 of
55 36 32.

• Ik maak graag een plan met u
om op een gezonde manier af te
slanken, fit te worden of aan te
komen en dit ook onder contro-
le te houden! Inclusief bege-
leiding en advies. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

• Kranenburg 13 mei met
Boh Foi Toch in het bos om
15.00 uur. Entree € 12,50 voor-
verkoop € 10,-. Kaarten verkrijg-
baar bij Kappert, tel. (0575) 55
69 35. Tot 12 jaar entree gratis.
Veel plezier.

• Rustige jonge werkende
vrouw zoekt kamer te huur
(max. € 300,-) in omgeving
Vorden, Ruurlo of Hengelo.
Telefoon: (055) 521 55 49.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.
Telefoon (0575) 44 13 31
www. loman-vastgoed. nl

• RUN2DAY loopgroep Vor-
den. Beginners 18.30 uur ge-
vorderden 19.45 uur. ledere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

• Te koop: VW Golf 1.9td bj.
'95 180.000 km. St.bekr.
tr.haak, nwe voorbanden,
gloeibougies en rembl. Nwe
APK tot juni 2005! Prijs n.o.t.k.
Frank (06) 284 24 966 /
f.schreuders@chello.nl

• Te huur: 3-kamer woning
in het buitengebied van Steen-
deren. Tel. (0575) 45 28 58.

• Gezond en met een betere
conditie de zomer in. Dat kan
door Herbalife. Jarenlang erva-
ring om u te helpen. Voedings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
tel. (0575) 52 23 26.

• Te koop: jachtwagen (selbt-
fahrer) in g st. 2 Spantuig. Van
de Wiel, Het Hoge 74, Vorden,
tel.(0575)551946.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

• Gezocht: buiten- en/of
binnenbak voor 1 uur per 2
weken, op woensdagavond,
tegen vergoeding. Voor ama-
zone die een locatie zoekt om
te lessen in Vorden, voor in-
structie wordt zelf gezorgd.
Tel. (06) 246 59 658.

• Gevraagd: meisje voor
huishoudelijke hulp op de
zaterdagmorgen. Brieven on-
der nr. V 15-3 Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Witte wijn uit Chili en Zuid
Afrika. Lekker bij Hollandse as-
perges! Nu vanaf € 3,39 bij
Wereldwinkel Vorden.

Bij De Groenteman Vorden
Reclame week 24

stylingbureau

Verhuizen, bouwen
of verbouwen?
Zoekt u een andere
indeling en inrichting
voor uw huis of tuin?

Wij voorzien u van
ideeën en originele
oplossingen.
Wij adviseren op het
gebied van meubels,
kleur, licht enz.

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

www.in-stijl.nl

Huisartsenpraktijk
Albers & Tanis

is i.v.m. vakantie

GESLOTEN
VAN VRIJDAG 11 t/m

ZONDAG 27 JUNI.

WAARNEMING:

Voor patiënten met de
letter A t/m K

wordt waargenomen
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 552432

Voor patiënten met de
letter L t/m Z

wordt waargenomen
door dr. W.J.C. Haas,

Prinses Christinalaan "18
tel. 551678

Witlofsalade
200 gram

Lekker roerhakken:
Venkelroerbakmix
500 gram

Lekker zoet

219

Gele Honingmeloen „„* G*.9
De Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

... OP WEG NAAR VERNIEUWING!

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo «Tel. (0573)471653

Vlaai van de week:

Aardbeienbavaroisevlaai
6-8 stukken € w««

Dinsdag = brooddag
3 bruin bus broen € 4.00

Oranje aanbiedingen Voorproefje:
(geldig opvr. 11 + za. 12 juni)

Oranjebroodjes e stuks €2.19

Aanmoedigingsaktie (geictig op dinsdag-1 s jum>

Bij besteding van 5 Euro

4 Oranjemuffins gratis

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Dagmenu's
9 t/m 15 juni 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.

Woensdag 9 juni
aspergesoep / spies hawaï (kip en ananas) met frieten en salade.

Donderdag 10 juni
Bourgondisch rundvlees met spatzle en groente / vlaflip met
bessensap en slagroom

Vrijdag 11 juni
mosterdsoep / vispot "De Rotonde" met aardappels en groente.

Maandag 14 juni en dinsdag 15 juni
gesloten

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook è la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon, catering,

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Wendie en Thomas



Wim en Ali Polman geven U met grote vreugde ken-
nis van de geboorte van het 7e kleinkind

Sem
op 30 mei 2004.

Zoon van Marten-Jan Polman en Sonja Polman-
Franck.
Een broertje voor Francka, Lara en Deis.

Beschuit met muisjes kunt U komen eten aan de
Edesheimer 3, 76835 Rhodt unter Rietburg, Duits-
land.

Wij zijn blij en dolgelukkig met de geboorte van onze
l dochter

Sophie»| l
;{; Sophie is geboren op 2 juni 2004, weegt 4100 gram {;
| en is 52 cm.

Gerjan en Jantine Weulen Kranenbarg

l Enkweg 3, 7251 EV Vorden
Tel. (0575) 54 78 05

Heel blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van on-
ze dochter

Sanne
\yi

Zij is geboren op 5 juni 2004, weegt 2650 gram en is J
48 cm lang.

y
Laurens Bouwmeister en Yvonne Lenselink •

Het Leemgoor 12
7251 VP Vorden
Tel. (0575) 55 38 37

Telkens keek ik weer
ik legde knuffels voor je neer.

Het duurde wel erg lang
maar nu ben ik toch wel heel blij
met dat nieuwe broertje van mij

Iris, Jan Harm en José Kok-Brinkerhof

Nijlandweg 4, 7251 KK Vorden

Getrouwd op 5 juni 2004

Alexa Froger
en

Erwin Buyssens

Jij bent het
beste van mij

Jurgen Reusen en Elles Koerselman
trouwen 12 juni om 13.00 uur in
Kasteel Vorden.

De Snieder 120, 7141 NL Groenlo, tel. 0544-466305.

Dankbetuiging

A.J. Vruggink en H.W. Vruggink-Smallegoor

willen iedereen bedanken welke hebben bijgedra-
gen, in welke vorm dan ook, om bij het gedenken van f

hun 65-jarig huwelijk op 21 mei jl. deze tot een onver-
getelijke dag te maken.

Juni 2004
De Delle 21
7251 AJ Vorden

....«««...>.»» «.•«..•>.-»..«..«.-» -.»»». .A

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat, geheel onver-
wacht, van ons is heengegaan onze moeder, schoon-
moeder en oma

Alberta Bruggeman-Rietman
sinds 1972 weduwe van

Albert Bruggeman

op 77-jarige leeftijd.

J.W.J. Bruggeman
DJ. Bruggeman-Arendsen

Richard
Jeroen

A.J.M. Bruggeman
C.W. Bruggeman-Ladage

Carolien
Miranda

J.B. Bruggeman
Bjom
Natasja

Zutphen, 1 juni 2004

Correspondentieadres:
A.J.M. Bruggeman
Ruurloseweg 11
7255 DE Hengelo (Gld.)

De begrafenis heeft vrijdag 4 juni plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Wij vonden het fijn dat u bij het afscheid van mijn
vrouw, onze moeder en oma

Mieke Koren-van Weverwijk

aanwezig was, of dat u op een of andere wijze ons uw
medeleven hebt laten blijken.
U was voor ons een steun in deze moeilijke dagen.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Piet Koren

Kinderen en
kleinkinderen

7251 CB Vorden, juni 2004
HetElshof 15

In Memoriam

Mijn dierbare vriendin

Mevr. L.A. Tuyn - de Groot

2 juni 2003
Roermond

Voor altijd in mijn hart!

Zuivel weg 26
7255 XA Hengelo Gld.

2 juni 2004
Hengelo Gld.

Mevr. E.M. Stapelbroek

GRAFSTEENSPECIALIST

G. O. G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

"Laat deze spareribs niet
door uw vingers glippen"

Ik heb weer 'ns flink m'n handen laten wapperen en voor 't gemak alle spareribs lekker

Ik heb weer 'ns flink m'n handen laten wapperen en voor 't
gemak alle spareribs lekker gekruid en alvast voorgegaard.
Dus die kunnen zo in de pan, op de grill of op de barbecue.

Wedden dat iedereen die ze proeft de duim omhoog
steekt?

Vleeswarenkoopje

SnljWOrSt 100 gram €

Vleeswarenspecial

Kalfsleverworst 1 oo gram €

o?9

o?9

Keurslagerkoopje

Shoarma pakket ^ 93
500 gram vlees, 5 broodjes en saus €

Special

Mexicaans vleesrolletje «j 45
per stuk €

Speciaal aanbevolen

Gegrilde
Spare ribs

Weekaanbieding

Rauwkostsalade

ïRibkarbonade
§
j*
9l

P
1a

4?5

1̂ Vlogman, keurslager

500 gram €

100 gram €

500 gram €

398

Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 1321
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAA
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

€NA
Financieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

GRAFMONUMENTEN

MARIMJS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard 1-ijcrkamp)

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



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

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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Overhangende takken
bezorgen overlast,
svp weghalen!
Regelmatig komen bij de gemeente
klachten binnen van weggebrui-
kers over overhangende takken/
hagen langs trottoirs en wegen.
Heeft u een haag als afscheiding
met een trottoir of aangrenzende
weg, snoei deze dan regelmatig
om overlast en gevaarlijke
situaties voor weggebruikers,
doordat bijvoorbeeld uitgeweken
moet worden, te voorkomen. Op
grond van de Algemene
plaatselijke verordening (APV)
bent u als u een haag heeft die
gevaar voor het wegverkeer kan
opleveren, zelfs verplicht deze
(aan de betreffende kant) te
snoeien ofte verwijderen.

Almenseweg op de schop

17 juni gemeentehuis
gesloten, burgerzaken
's avonds open

Op 17 juni is het gemeentehuis
de gehele dag gesloten in
verband met een personeels-
dag voor medewerkers van de
aanstaande gemeente Bronck-
horst. De afdeling burgerzaken
is 's avonds van 18.30 tot 19.30
uur echter geopend (extra
avondopenstelling). Voor onder
meer paspoort- en rijbe-
wijszaken, geboorteaangiften,
adreswijzigingen en uittreksels
kunt u dan terecht.

Folder 'Zwemwater in
Gelderland' is uit

Elk jaar geeft
de provincie
Gelderland
de folder
'Zwemwater
in Gelder-
land' uit. In
de folder
vindt u
uitgebreide
informatie
over geschik-
te zwemloca-
ties en hun
voorzienin-
gen in de
provincie
Gelderland. Het betreft hier dag-
recreatiegebieden waar u kunt
zwemmen en natuurzwembaden,
dus geen reguliere zwembaden.
Verder staat er algemene informa-
tie in de folder over veiligheid,
controle van het zwemwater,
gezondheidsklachten en andere
problemen met de waterkwaliteit.
Ook is het telefoonnummer van
het Milieuklachten- en informatie-
centrum van de provincie opgeno-
men. Bij dit centrum kunt u
actuele informatie over de zwem-
plaatsen krijgen of gezondheids-
klachten melden. De folder is
verkrijgbaar bij het gemeentehuis,
bibliotheek, VVV, campings en
hotels. De tekst van de folder is
ook te vinden op de website van
de provincie: www.gelderland.nl/
zwemwater.

Sinds half april vinden aan de
Almenseweg binnen de bebouw-
de kom wegwerkzaamheden
plaats. De weg wordt gerecon-
strueerd. In opdracht van de
gemeente brengt Postma GWW
bv uit Bergharen een gescheiden
rioolstelsel aan, op de kruising
Almenseweg - Overweg komt een
plateau om het verkeer af te
remmen en de weg wordt
opnieuw bestraat, met klinkers.
Op dit moment ligt het gedeelte
tussen de spoorwegovergang en
de kruising met de Overweg
open. Het verkeer wordt
omgeleid. De werkzaamheden
duren tot half juli (of zoveel
langer of korter als nodig is).

Europese verkiezingen in aantocht
Op 10 juni zijn in Nederland Euro-
pese verkiezingen. Natuurlijk kunt
u dan ook in Vorden weer uw stem
uitbrengen voor een nieuw Euro-
pees Parlement. Europa, dat klinkt
ver weg. Maar is dat ook zo? Veel
wetten in Nederland komen tegen-
woordig uit 'Brussel' en dat aantal
neemt de komende jaren waar-
schijnlijk verder toe. De leden van
het Europees Parlement beslissen
mee over de wetten en regels die in
'Europa' worden opgesteld en die
ook in ons land gaan gelden. Reden
voor die ontwikkeling is dat veel
problemen nationaal niet meer
kunnen worden opgelost. Uitlaat-
gassen houden zich bijvoorbeeld
niet aan grenzen en criminelen
willen hun geluk ook wel eens in
meerdere landen beproeven. De
Europese landen werken steeds
meer samen om deze grensover-
schrijdende problemen op te los-
sen. Tot nu toe deden 15 landen
aan die samenwerking mee. Sinds

l mei zijn dit er echter 25, door de
tien nieuw toegetreden leden. De
samenwerking heeft de afgelopen
jaren al veel opgeleverd. Zo is te
danken aan Europese regels dat er
spoedig geen cosmetica meer
wordt verkocht die op dieren is
getest. En een Nederlandse politie
wagen mag een achtervolging tot
in België of Duitsland voortzetten.
Ander voorbeelden zijn: de Euro-
pese Commissie controleert ieder
jaar of het zwemwater in Europa
wel aan de opgestelde normen
voldoet. En als je op vakantie gaat
kun je gratis pinnen. Maar ook
voor problemen die buiten Europa
spelen maakt het Europees
Parlement zich sterk. Zo leverde
het Parlement een bijdrage aan een
nieuwe methode om uitstoot van
broeikasgassen terug te dringen en
letten de leden goed op de mensen-
rechten. Landen waar de mensen-
rechten niet worden nageleefd,
krijgen geen geld meer. Na de ver-

Gratis compost voor Vordenaren
op 12 juni bij afvalbrengpunt
Zolang de voorraad strekt!
Op 12 juni organiseert de gemeente Vorden een compostactie.
Inwoners van Vorden die die dag afval naar het afvalbrengpunt aan
het Hoge brengen, krijgen gratis een zak compost voor hun tuin. Een
groot deel van het GFT-afval dat apart wordt ingezameld, wordt tot
compost, een goede bodemverbeteraar voor uw tuin, gerecycled. In
Vorden is in 2003 in totaal 1350 ton groente-, fruit- en tuinafval
gescheiden ingezameld. Hiervan is maar liefst een kleine 500 ton
compost gemaakt. Met de compostactie kunt u dus profiteren van wat
uzelf gescheiden heeft ingeleverd! De compost is verpakt in zakken
van 40 liter, waarbij iedere bezoeker één zak mag meenemen. De
voorraad compost is beperkt dus *wie het eerst komt, het eerst maalt'.
Het afvalbrengpunt is op de 12 juni geopend van 13.30 -16.30 uur. De
actie stond gepland voor 8 mei, maar ging toen door een misverstand
niet door. Nu dus zoals beloofd, alsnog!

kiezingen in juni mag Nederland
27 van de 732 vertegenwoordigers
afvaardigen naar het Europees
Parlement. Stem ook op 10 juni en
beslis daarmee wie ons land in
Europa mag vertegenwoordigen.
Wie meer wil weten over Europa of
het stemmen kan kijken op
www.ukomttochook.nl.

Stembureaus

In Vorden zijn op 10 juni de
volgende stembureaus ge-
opend: Dorpscentrum (zij-
ingang) op de Raadhuisstraat 6,
Woonzorgcentrum De Wehme
op de Nieuwstad 32, Zaal Eskes
op de Dorpsstraat 42, school
De Kraanvogel op de Eikenlaan
22 in Kranenburg en gebouw
Withmundi op de Dorpsstraat
16 in Wichmond.
U kunt stemmen vanaf 07.30
tot 21.00 uur.

verbetert. In drogere periodes
hoeft u dan minder vaak te
sproeien. Door het evenwicht van
mineralen in de bodem, als ge-
volg van het gebruik van compost,
zorgt het er tevens voor dat ge-
wassen en planten beter
beschermd zijn tegen parasieten
en ziekten en het verbetert de
smaak van gekweekte groenten.
Compost kunt u, gemengd met
wat aarde of grond, ook gebrui-
ken als potgrond of tuinaarde. De
medewerkers van de groenvoor-
ziening van de gemeente maken
ook veelvuldig gebruik van
compost.

Het gebruik van compost heeft
veel voordelen. Compost is met
name goed als bodemverbeteraar
voor uw tuin. Het is een basisbe-
mesting die er voor zorgt dat het

organisch stofgehalte in de bo-
dem wordt verhoogd. Dit heeft
uiteindelijk tot gevolg dat de be-
werkbaarheid en het vochtvast-
houdend vermogen van de grond



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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Het Hoge 66, voor het plaatsen van een sanitaire ruimte, datum ontvangst: l juni

2004
• Het Vaarwerk l, voor het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst: 27 mei

2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Bergkappeweg 2, voor het vernieuwen van een stal/schuur, datum ontvangst:

l juni 2004
• Larenseweg 4, voor het vernieuwen van een garage met bergruimte, datum

ontvangst: 26 mei 2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Wildenborchseweg 20, voor het bouwen van een lifttoren, vrijstelling voor:

geldend bestemmingsplan

Ka p v e r g u n n i n a e n
• Galgengoorweg sectie B nr. 2231, voor het vellen van l eik, herplantplicht voor:

l eik (maat 8-10)
In verband met de grote gevaarzetting heeft de burgemeester op grond van de
Algemene plaatselijke verordening toestemming gegeven tot het direct vellen van
de bovengenoemde boom.

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• Ruurloseweg 110, voor het gebruiken van een tent als feestruimte op 20 juni

2004

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het houden van een buurtfeest op 19 juni van 19.00

tot 23.00 uur op het speelveld naast Hoetinkhof 159
• Vergunning verleend voor het houcfen van een collecte door de Raad van Kerken

Vorden in de periode 6 t/m 11 december in Vorden
• Vergunning verleend voor het plaatsen van vijf reclameborden in verband met

een openluchtspel in openluchttheater De Zandkuil in Lochem.

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. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom binnen deze
termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied en de sector
samenleving (vergunningen algemeen).

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met rioolwerkzaamheden is de Dorpsstraat in Wichmond, tussen de
Vierakkersestraatweg en de Baron v.d. Heijdenlaan, tot 11 juni afgesloten voor het
verkeer. Aanwonenden zijn gedurende de werkzaamheden, zij het met enige
hinder, bereikbaar.

Beleidsregels welstandstoetsing
Op 27 mei jl. heeft de gemeenteraad de 'Welstandsnota gemeente Vorden1 vast-
gesteld, waarin beleidsregels zijn opgenomen voor het toetsen van bouwwerken en
standplaatsen aan redelijke eisen van welstand. Deze regels zijn per 3 juni 2004 in
werking getreden.

De nota ligt ter inzage bij de sector grondgebied en op verzoek kan een ieder tegen
betaling een afschrift krijgen van het besluit en/of de nota. De Welstandsnota komt
ook op de website van de gemeente (www.vorden.nl) te staan.

Monumenten
A a n v r a g e n v e r g u n n i n g m o l e n H e t H o g e 6 6
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van 10
t/m 23 juni 2004, op het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis), voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumenten- '
wet 1988 van de Stichting Vordense Molens, voor het aanbrengen van een sanitaire
voorziening en keukenblok in de molen aan Het Hoge 66.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij
het college van burgemeester en wethouders.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g L e k k e b e k j e 6
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan, met toepassing van artikel
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan 'Schapenmeer 1976' voor het omzetten van de bestemming
beheerderswoning in burgerwoning aan het Lekkebekje 6.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken, inclusief reactie van de
Provincie Gelderland en van de VROM-Inspectie Regio Oost, liggen met ingang van
10 juni t/m 7 juli 2004 ter inzage in de bibliotheek en in het gemeentehuis,

afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze
termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g e n w i j z i g i n g
B e r g k a p p e w e g 2
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan voor het perceel
Bergkappeweg 2
• de op grond van artikel 7, lid 4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'

verleende vrijstelling 'overgang agrarische naar woondoeleinden' in te trekken
voor het bouwen van een paardenstal annex mestopslagruimte en

• met toepassing van artikel 41, lid 2 vrijstelling te verlenen voor het oprichten
van een mesttransportband.

Het wordt hierdoor mogelijk binnen de begrenzing van het agrarisch bouwperceel
bebouwing op te richten voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf en een
mesttransportband te plaatsen, met een grotere hoogte dan l meter, binnen een
afstand van 10 meter uit het hart van de weg.

Het bouwplan ligt van 10 juni t/m 7 juli 2004 ter inzage op het gemeentehuis,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

G o e d g e k e u r d e p l a n n e n O k h o r s t w e g 3
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van 10
juni t/m 21 juli 2004, voor een ieder ter inzage ligt op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), de door gedeputeerde staten
van Gelderland goedgekeurde wijzigingsplannen ex. artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor het perceel Okhorstweg 3. Het plan voorziet in de
vervorming van het agrarisch bouwperceel noodzakelijk voor een efficiëntere
bedrijfsvoering.

Tegen het goedgekeurde besluit kunnen belanghebbenden tot en met 6 oktober
1999 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspjaak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het goedkeuringsbesluit treedt in werking daags
na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een
voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is
ingediend. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om een
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 11 juni t/m 23 juli 2004 ter inzage (zes weken) een melding artikel 8.19, lid 2
onder b van de Wet milieubeheer van:
• Urtica de Vijfsprong, Reeoordweg 2a, 7251 JJ Vorden van 4 mei, ingekomen 11

mei, waarbij deze meldt dat in de inrichting de hemelwateropvang wordt
veranderd, op het perceel plaatselijk bekend als Reeoordweg 2a in Vorden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende
vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden
evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere inrichting
dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van
de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 11 juni 2004 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan de
Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als
bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuurrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 15 juni 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de welstands-
commissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 27 mei t/m 10 juni 2004, voor
beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen die
hij niet direct positief beoordeelt, worden op 17 juni behandeld in de voltallige
welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te behandelen
bouwplannen ligt vanaf 11 juni 10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt tevens bekendgemaakt op het
publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 10 juni om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de
indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens
zittingen van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen
bouwplannen uit het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de
definitieve locatie en het verwachte behandelingstijdstip van de Vordense
plannen kunt u op de dag vóór de zitting informatie inwinnen bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.

Kijk voor het allerlaatste plaatselijke nieuws op:
www.contact.nl



Arjan Smit pakt in Vorden
na spannende eindsprint zesde
nationale skeelertitel op rij!

Het voetje vooruit van IngmarBerga was net niet voldoende, waardoor Arjan Smit wederom Nederlands Kam-
pioen werd. Sjoerd Huisman en Roei van Hest werden respectievelijk 3e, en 4e.

Met het oog op het Nederlands
kampioenschap op de weg, za-
terdag j.l op het industrieter-
rein hier in Vorden, waren er af-
gelopen week wat telefonische
contacten tussen een aantal
Nederlandse skeelerploegen.
De telefoongesprekken gingen
maar over één ding: trachten te
voorkomen dat één van de man-
nen van de Nefit (Smit, Hulze-
bosch, Mombarg, Bouma) met
de Nederlandse titel zou gaan
strijken. Het "geheime" overleg
was, zoals dat zo vaak gaat bij
geheimen, de Nefit ploeg ter ore
gekomen! Dus was het strijd-
plan klip en klaar, zorgen dat
we zelf het initiatief nemen.

En dat gebeurde zaterdagmiddag
ook tijdens de hele wedstrijd van
de A- rijders (over 60 minuten en
drie ronden) Steeds maar weer re
den de Nefit mannen in de voorste
gelederen en veelal op kop. De eer-
ste ontsnapping kwam op naam
van Dennis Wennemars het jonge-
re talentvolle broertje van schaat-
ser Erben Wennemars. Hij werd
een paar minuten later weer opge-
slokt. Vervolgens een tijdlang tem-
po rijden en "sleurwerk" door Erik
Hulzebosch, Arjan Mombarg en
Haico Bouma. Gedurende acht
ronden namen Klaas Slager uit
Staphorst en Marcel Oosten uit
Oude Haske een voorsprong tus-

sen de 16 en 24 seconden. Het pelo-
ton vond het prima. Met nog 20
minuten te gaan werd het duo, na
een tempoversnelling van het pe-
loton in één ronde terug gepakt!

GEVAARLIJKE KLANT
Toen evenwel Bob de Vries uit Hau-
le probeerde te ontsnappen, haal-
den Erik Hulzebosch en Arjan
Mombarg hem direct weer terug.
Bob de Vries was namelijk in hun
ogen een gevaarlijke klant voor
ere- metaal! Daarna was het ge-
daan met de ontsnappingspogin-
gen. De Nefit- trein stond het niet
toe. Zij controleerden de wed-
strijd. Met het ingaan van de laat-
ste ronde (het dreigt ééntonig te
worden) Arjan Mombarg, Erik Hul-
zebosch en Haico Bouma in een
hoog tempo op weg om Arjan Smit
in stelling te brengen. Het was uit-
eindelijk de man uit Nijeveen zelf
die met een paar centimeter ver-
schil Lngmar Berga uit Hoogeveen
klopte, voor Sjoerd Huisman uit
Andijk (3e) en Roei van Hest uit
Apeldoorn (4e) Roy Boeve uit Kam-
pen werd vijfde.

Bij de B- rijders één vrouw Gretha
Smit, die de 50 minuten en drie
ronden koers als training gebruik-
te. Haar zus Jenita Hulzebosch-
Smit was wel aanwezig in Vorden,
maar moest vanwege ziekte de
wedstrijd aan zich voorbij laten

gaan, Het werd in deze categorie
uiteindelijk een massasprint die
werd gewonnen door Karlo Tim-
merman uit Staphorst. Op resp. de
tweede en derde plaats de twee
ling Ronald en Michel Mulder uit
Zwolle.

De veteranen reden 45 minuten en
drie ronden. In deze klasse werd
Albert Slomp uit Ruinen kam-
pioen van Nederland; 2e Henk
Lankhof uit Aalten; 3e Jan Rom-
bouts. De gedoodverfde winnaar
Carlo van der Zwan uit Heerde
ging vlak voor de finish onderuit
en verspeelde daardoor de titel. Bij
de dames (35 minuten en l ronde)
ook een massasprint die werd ge
wonnen door Foske Tamar van der
Wal; 2e Janneke Hut uit Hauler-
wijk; 3e Jannita Spigt uit Ede.

RONDEMISS JOANNE
Nadat Arjan Smit bij de huldiging
de kampioenstrui had aangetrok-
ken, burgemeester Kamerling
hem de lauwerkrans had omge
hangen was het hoogtijd voor wat
"geneugten des levens". De blonde
Rondemiss Joanne van Ameron-
gen stapte parmantig naar voren
om de nieuwe kampioen als belo-
ning voor zijn prestatie "harts-
tochtelijk" te zoenen. Schreef Ar-
jan Mombarg als medeorganisator
van dit skeelerspektakel niet de
volgende passage over de Ronde

Arjan Mombarg.

miss in het programmaboekje
"Voor de toppers op het podium
zullen de kussen van Joanne onge
twijfeld een grotere eer zijn dan
het binnenhalen van de N.K. me
daille"! Aan het gezicht van Arjan
Smit was voor een paar seconden
duidelijk te zien dat hij het met
deze opmerking van zijn ploeg-
maatje eens was!

Joanne was trouwens niet met Ie
ge handen naar het podium geko-
men. Ze had een kistje aardbeien
voor Smitje mee gebracht, aardbei-
en gekweekt op het bedrijf van
haar vader. In al deze euforie over
het skeeleren mogen de aardbeien
uit Vorden (lees buurtschap Linde)
best aangeprezen worden, niet
waar. Nadat de laatste tonen van
het Wilhelmus waren weggeëbd,
pakte de kersverse kampioen de
microfoon en zei: "Nefit moest het
doen. We hadden vandaag een ge
weldige ploegentactiek waardoor
ik heb kunnen winnen. Binnen-
kort worden in Groningen de Eu-
ropese kampioenschappen gehou-
den en daar ga ik voor het hoogste,
de titel", aldus Arjan Smit die ver-
volgens onder de muzikale tonen
van "Antje's Showband uit Groen-
lo door het publiek met "Lang zal
hij leven" werd toegezongen. Zijn
ploegmaats keken daarbij geamu-
seerd toe.

ERIK HULZEBOSCH
Erik Hulzebosch zei na afloop van
de race:" Dik verdiend dat de zege
bij Arjan Smit is terecht gekomen.
Tenslotte is Arjan één van onze
duurste jongens", zo grapte hij.
Maar zonder gein Arjan Smit is na-
tuurlijk de beste skeeleraar van
Nederland en bovendien de beste
sprinter. Toch is de wedstrijd
moeilijker verlopen dan ik vooraf
had gedacht. Zelf zag ik Roei van
Hest als onze grootste tegenstan-
der. Onze ploegentactiek werkte
perfect, beurtelings veel met Arjan
Mombarg kopwerk gedaan. We
moesten volop aan de bak en het
tempo hoog houden.

De laatste paar honderd meter was
ik op. Ik kon vanuit mijn positie
niet eens zien wie er had gewon-
nen. Ik luisterde de laatste meters
meer naar de speaker dan dat ik
aan het skeeleren was. Prachtig
dat Arjan Smit het af kon maken.
Arjan Mombarg heeft vandaag ook
hartstikke goed gereden. Dus Erik
een nieuw contract voor Arjan
Mombarg? zo vroegen wij hem.

"Och weet-ie wat het is, Arjan
Mombarg kan het elders toch niet
better kriegen dan bie ons", zo
sprak Erik Hulzebosch in zijn gei-
nig dialect. Arjan Mombarg hoor-
de een paar meter verderop wat
Erik over hem zei. " Doe dan maar

Veel belangstelling voor dit skeelerspektakel.



Arjan Smit, winnaar.

een contract tot mijn veertigste",
zo zei hij lachend. Beide skeele
raars pakten een pilsje en proosten
op ( weer) een succes van de Nefit-
ploeg.

ARJAN MOMBARG
Onze plaats genoot Arjan Momi

barg die zaterdagavond in het NOS
programma Studio Sport tijdens
de samenvatting van het Nk skee
leren een aantal keren werd ge-
roemd vanwege zijn tomeloze in-
zet voor zijn ploeg, nam zaterdag-

avond uitgebreid de tijd om de
pers te woord te staan, onderwijl
felicitaties en schouderklopjes in
ontvangst nemend. Arjan over de
race: "Ik ben dik tevreden over de
wedstrijd. We hebben het als ploeg
gewoon hartstikke goed gedaan.
Van te voren word je van alle kan-
ten tot één van de favorieten be-
stempeld. Vandaag was ik samen
met Arjan Smit de kopman.

Als zich een gelegenheid zou voor-
doen om weg te komen dan was ik

daar vrij in, we hebben echter veel
kopwerk moeten doen. De op-
dracht bij de concurrentie was van
"bovenaf" duidelijk, geen kopwerk
doen, laat Nefit het zelf maar
opknappen. Het tempo bleef hoog.
In de laatste ronde Erik, ik zelf en
Arjan Smit op kop. Op gegeven
moment gaf Erik de kop af, hij zat
er doorheen. Met Ingmar Berga,
Sjoerd Huismans en Roei van Hest
vlak achter ons, vertrouwde Arjan
Smit het niet helemaal meer.

Hij riep naar Erik "Arjan Mombarg
moet komen". Dus ik meteen weer
vol aan de bak, keihard doortrek-
ken, totdat Arjan Smit het defini-
tief overnam. Ik was in die laatste
fase niet super meer. Gelukkig dat
Smit het nog net kon afmaken.
Voor mijzelf weliswaar een twaalf-
de plek, maar dat doet mij eigen-
lijk niets. Ons doel is bereikt, een
Nefit man opnieuw kampioen van
Nederland. Het geeft een super- ge
voel", aldus de Vordense skeeler-
crack.

PRETTIGE SFEER
Martien Pater, voorzitter van het
skeelercomité Vorden, toonde zich
na afloop een tevreden man. Ik.
schat tussen de 4000 en 5000 toe
schouwers, sportieve races, geen
wanklanken. We hebben niet al-
leen de voorbereiding, maar ook
vandaag, in een prettige sfeer kun-
nen werken met daarbij de hulp
van veel vrijwilligers. Deze men-
sen zijn onmisbaar, ze voelen zich
bij dit skeelerevenement betrok-

De medailles worden gebracht.

ken, ze willen er wat voor doen.
Het is natuurlijk prachtig dat we
hier nu al drie jaren achtereen
skeelerwedstrijden hebben kun-
nen organiseren. Eerst twee jaar
een wedstrijd voor de Univé On
World competitie en dan vandaag
het Nederlands kampioenschap.

De bekendheid van Arjan Mom-
barg in "het circuit" speelt bij de
organisatie natuurlijk ook een be
langrijke rol. De deelnemers aan
het NK waren ook zeer content
over het parcours. Een selectief
parcours, met name ook vanwege
die ene bocht " naar rechts" , dat
bijna nergens in Nederland op een
circuit voorkomt. Vereist toch wel
de nodige techniek. Afgelopen
week hebben diverse coureurs hier
getraind, waaronder de complete
Nederlandse jeugdselectie en een
aantal A- rijders. Vanwege de bre
de weg ook een veilig circuit. Kijk

naar vandaag, vrijwel geen valpar-
tijen.

Over de inbreng van de sponsors,
met name van hen die hier op het
industrieterrein gevestigd zijn,
ben ik dik tevreden. Het bestuur
van de VOV heeft ook voor de eer-
ste keer een sponsorbijdrage gele
verd, daar zijn we echt blij mee. Ik
denk te mogen stellen dat we met
deze NK voor een stukje "Vorden-
promotie" hebben gezorgd", zo
zegt Martien Pater. Wat het skeele
ren betreft, ons land is verdeeld in
vier regio's die bij toerbeurt kam-
pioenswedstrijden organiseren.
"Hopelijk kunnen we hier over
vier jaren weer een NK houden. Als
skeelercomité Vorden willen we
trachten om een tijdrit te organi-
seren. Dit zou dan op de Varssel-
ring (4950 meter) moeten plaats
vinden", zo kijkt Martien Pater al
weer vooruit.

Huldiging A-rijders.



Niet kijken maar doen
bij Martine Hair & Beauty

Martine (links) bezig in de kapsalon

Bij Martine Hair & Beauty werd
onlangs doorlopend workshops
en demonstraties gegeven.
Voor de workshops op het
gebied van haar, verzorging,
make-up en veilig zonnen was
veel belangstelling. Er werd gra-
tis en deskundig advies gegeven
en men kon zelf ook mee doen
aan de workshops.

In de kapsalon was de workshop
Föhnen en Stylen. Er werden tips
en uitleg gegeven over het gebruik
van de juiste producten.

In de schoonheidssalon kon kennis
worden gemaakt met de nieuwste
kleuren en trends. Uiteraard werd
ook hier de nodige tips en advies
gegeven over het aanbrengen van
make-up. In de zonnestudio werd
een demonstratie gegeven over de
allernieuwste sensatie op het ge-
bied van bruining, Spraysun. Snel,
veilig en natuurlijk bruin is het
resultaat met Spraysiyi.
Een demonstratie stoelmassage
was te zien in de massagesalon.
Naast ontspanningsmassage kon
men kennis maken met de stoel-

massage. Dit is een drukpunt mas-
sage van het bovenlichaam die de
circulatie van bloed en energie in
het lichaam stimuleert. Het zorgt
ervoor dat men zich fit en ont-
spannen voelt.
Het team van Martine Hair & Beauty
was de hele middag druk bezig
met de workshops. De bezoekers
lieten zich inspireren door het en-
thousiasme van het team. Kijken,
werd al snel zelf doen.
Martine Hair & Beauty is gevestigd
aan de Dreef 11 in Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15.

NORMAAL
H0KEN IN TOLDIEK

'25, 26 en 27 juni 2OO4
vr. 25 juni:

NORMAAL, in oude bezetting
Voorprogrommo: J.P.R. STRINX BAND
KARMISSE. DIV. DWEILORKESTEN. 2O.OO UUR.
ENTREE: 19- EURO. AAN DE KASSA: 22.- EURO.

zo. 26 juni:
GROOTSCHERMBEELDEN NORMAAL.
Optreden dialectband "GOED GOAN"

zo. 27 juni:
KOFFIECONCERT

met NORMAAL IN THEATERBEZETTING
LE ANDERE ARTIESTEN...VELE ANDERE AR
Open: 1O.3O uur. Aanvang 11 uur. ENTREE: 15 EURO.

VEURVERKOOP:
TOLDIEK: J.JC. Flophouie. Slagerij Aaldennk, Café Den Bremer
STEEND'REN: Café De Seeven Stenen BOAK: Café De Bierkaai
DURKUM: Café D« Kartouwe. ZUTPHEN: Cofé Camclot.

VELSWIEK: Café D« Tol.

Hoe koop ik
een valhelm?
WIE MOOI WIL ZIJN
HOEFT NIET TE LIJDEN
Mooi, je bent zo slim om een
helm te kopen voor op je brom-
mer of scooter.

Blijf nou nog even slim en koop
niet de eerste de beste helm die
je mooi vindt maar zoek hem
zorgvuldig uit en check of hij
prettig en stevig zit.

Jullie moeten immers een heel
eind samen op reis!

PASVORM
Je bent gearriveerd in je bromfiets-
of motorzaak en bent doorgedron-
gen tot de schappen met helmen.

Als een helm je wat lijkt, zet hem
dan op, maar laat de sluiting nog
los.

Hoe zit de helm nu? Hij moet zo te
voelen stevig over je hele hoofd
aansluiten, zonder al te erg te
knellen.

Schud en knik heftig met je hoofd.
De helm moet dan meegaan, en
niet over je hoofd schuiven.

Een béétje strak mag de helm wel
zitten, en in elk geval niet te ruim,
want hij 'zet' zich nog naar je
hoofd. Maar echt knellen mag
niet.

Sluit nu de kinband; laat de verko-
per je zo nodig helpen de sluiting
zo goed mogelijk af te stellen.

De sluitband moet mooi onder je
kin doorlopen zonder je te wur-
gen. Buig je hoofd opzij en naar
achteren.

De randen van de helm mogen je
hals en nek dan niet raken.

Probeer ten slotte de helm vooro-
ver van je hoofd te schuiven. Dat
mag niet lukken.

Loop met de helm op een kwartier-
tje door de winkel en trek zo nodig
een gezicht alsof je wel vaker zo
door een winkel loopt.

Je kunt dan al een beetje voelen of
het wat wordt tussen jullie twee-
ën.

Als je een goede verkoper hebt laat
hij je ook even rijden met die helm
op, maar niet iedereen is even
goed van vertrouwen...

Als je een bril draagt moet je na-
tuurlijk proberen of je die makke
lijk op en af kunt zetten als je de
helm op hebt, en of die bril niet in
de knel komt en op je neus blijft
rusten. Als je de helm zelfs op en af
kunt zetten met je bril op is-ie
waarschijnlijk te groot!

NIET DE EERSTE DE BESTE
Logisch dat brommer- en motorza-
ken niet alle merken en maten hel-
men in voorraad hebben. Als je je
bij de eerste zaak niet zeker voelt
of je wel een goeie helm hebt, ga
dan gewoon naar een andere. Je
bent overal van harte welkom.

VIZIER
Het is wel prettig als je het vizier
gemakkelijk en met één hand
kunt opklappen.

Ook is het goed als het vizier ook
op een kier open blijft staan; dat
voorkomt beslaan in koude en
zweterige omstandigheden.

O ja, en dan komt pas de kleur en
de striping...

MEER WETEN? KIJK OP
www.daarkunjemeethuiskomen.nl

Natuur- en
landschappen-
fietstocht
De Achterhoek is een fietsland
bij uitstek. Het knusse, klein-
schalige landschap met daarin
Saksische boerderijtjes en stati-
ge kastelen en buitenplaatsen
behoort tot het mooiste dat
ons land te bieden heeft. Kleine
bosjes completeren het geheel,
waarin veel planten en dieren
een veilige woonstee vinden.

Het Wereld Natuur Fonds zal op
zondagmiddag 13 juni a.s. een
fietstocht verzorgen, die zal leiden
door en langs plekjes waar het
goed toeven is.

De ervaren natuurgids zal niet al-
leen veel laten zien, zoals kleine
landweggetjes en kastelen, maar
daarover ook veel vertellen. Hoe
zijn de beken ontstaan en wat is de
rol van de landbouw en die van de
kasteelheer op de ontwikkeling
van het landschap? Dit zijn zo-
maar enkele vragen waarop men
een antwoord zal krijgen.

Wie met de fietstocht mee wil,
dient op genoemde datum 's mid-
dags aanwezig te zijn bij de kerk in
Almen. Aan de deelnemers wordt
een bescheiden bijdrage gevraagd.

Voor eventuele vragen kan men
contact opnemen met Job Teeuwen,
Velhorst l te Lochem, tel. (0575)
43 11 98.

Lees het ook op:

Interieur
en bloemen
in galerie
Het Gele Stoeltje
Na de uitbundige bloemenreek-
sen is de nieuwste serie schilde-
rijen van Esther Post een welbe-
kend thema in de Nederlandse
schilderkunst, het interieur.

In dit geval zijn het hotelkamers
van toeristenhotels zoals men ze
overal ter wereld kan aantreffen.
De stereotype onpersoonlijkheid
van de vertrekken wordt door de
door Esther Post gebruikte schilder-
techniek nog eens benadrukt.
Soms zijn er bewoners in de kamer
aanwezig die maar in een enkel ge
val een contact met elkaar hebben.
Meestal echter leeft ieder voor
zich, of is alleen in de kamer met
slechts het spiegelbeeld. De gladde
onpersoonlijke schilderwijze en in
sommige schilderijen duidelijke
computersporen benadrukken nog
eens de desolate sfeer die de schil-
derijen hebben ondanks de soms
warme en zelfs vrolijke kleuren en
motieven.

Deze serie is tot nu toe een hoogte-
punt in het oeuvre van Esther Post
en markeert een aspect van de
interieurschilderkunst vanaf de
grote binnenhuisschilders van de
17e eeuw tot nu toe.

Deze expositie is van 5 juni tot en
met 17 juli te zien in de galerie:
Het Gele Stoeltje', Burgemeester
Galleestraat 36 in Vorden, open van
donderdag t/m zaterdag 's middags
en op afspraak, tel. (0575) 55 22 62
of zie: www.hetgelestoeltje.nl



Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

DE ENORM
KLANTEN
KAART
Snel en eenvoudig
punten sparen...

... en er net zo
gemakkelijk weer
mee betalen!

C «~5^

ATIS
UZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHMES
Banninkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Qld.)
Telefoon (0575) 461220

Eet vis,
omdat het zo gezond is!

Blijvend in prijs verlaagd!

Hollanse nieuwe
per stuk € 1,40 4 stuks € 5,00

VISHANDEL
LM. & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

aï

Kijk voor

nieuws

ook op:

Muesli

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel.(0575)571528

ïïCWAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

an der Wal b.v.

•>ostbus 37 7250 AA Vorden

et Hoge 3 7251 XT Vorden

•el. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

-mail: info@vanderwal-vorden.nl

DEUREN, DEUREN EN
NOG EENS DEUREN!

DE NIEUWE COLLECTIE
IS BINNEN

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Openingstijden showroom:
Ma. van
D i. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 -13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Ddgelijks van 7.30 • 17.30 uur

H i van 8.00- 12.00 uur

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14



Open dag politie en brandweer inspireerde de jeugd

Tk wil politieagent of brandweerman worden'!

De Vordense jeugd werd zater-
dagmiddag steeds enthousias-
ter bij het zien van al dat moois:
politieauto's, brandweerauto's,
watervoertuigen, het kon niet
op. En als 'Vadertje" agent je
dan nog even in de politieauto
liet zitten of een aardige brand-
weerman tilde je in de brand-
weerauto met loeiende sirenes,
dan kon de dag natuurlij k hele-
maal niet meer stuk.

Sterker nog de vaders en moeders
werden ter plekke van één grote
zorg verlost. "Wat wil mijn kind la-
ter worden, naar welke school
moeten we hem of haar sturen"?
De jeugd wist het wel: "pap ik wil
politieagent worden, ma ik wil bij
de brandweer. En is chauffeur op
een ambulanceauto ook niet een
leuke baan?

Ze waren er allemaal in het kader
van deze open dag: politie, brand-
weer en andere hulpverlenende
organisaties stonden met aller
hand voertuigen (35 stuks) in de
weide bij kasteel Vorden opge-
steld. Op deze middag werd tevens
het nuttige met het aangename
gecombineerd. Op dezelfde weide,
een honderd meter verderop, ston-
den vele auto's geparkeerd van
mensen die op het industrieter-
rein het Nederlands kampioen-
schap skeeleren bezochten. "Kun-
nen we gelijk een oogje in het zeil
houden", zo grapte een agent.

Direct bij de ingang van het "show-
terrein" een hoogwerker met wap-
perende vlaggen van de deelne-
mende instanties. Verderop een in-
formatiestand met de tekst "Wat
doet de Stadswacht Zutphen ? On-

der meer woningen controleren
tijdens vakanties, zo werd uitge-
legd. Een veilig gevoel dat veel be-
woners met de vakantie in het
vooruitzicht, ongetwijfeld zal aan-
spreken. Zich laten schminken bij
de " Doe een wens Stichting", de
postcode in de fiets laten graveren
en niet te vergeten zelf met een
grote brandweerslang spuiten.
Prachtig toch! Demonstraties van
de waterwerper die de politie in
Amsterdam bij rellen inzet, een
politiehonden demonstratie. Ge-
noemde vaders en moeders moes-
ten hollend achter hun kroost aan,
want die wilde natuurlijk bij alles
wat te zien was " haantje de voor-
ste" zijn.

Overal, bij alle voertuigen, vrien-
delijke agenten en brandweerlie-
den die de bezoekers over "alles en

nog wat" uitleg gaven. Zo bijvoor-
beeld Arjan Willems die de
"wacht" hield bij zijn prachtige
BMW R 850. "Ik ben, zo zei Arjan,
executief medewerker bij het
team verkeershandhaving in de
regio Noord Oost Gelderland.
Wij zijn in oktober 2000 met twee
teams gestart, één team in Apel-
doorn en een team Lochem, waar-
toe ik zelf behoor. Wij bestrijden
het gebied ten oosten van de Yssel.
Onze doelstelling is het terugdrin-
gen van het aantal verkeersslacht-
offers. De resultaten zijn gelukkig
al merkbaar", zo zegt Arjan, ge-
kleed in "vol ornaat".
Een eindje verderop houdt John
v.d. Brink bij een speedboot van

het korps landelijke politiedien-
sten een oogje in het zeil. "Wij zijn
gestationeerd in Eefde en contro-
leren het Twentekanaal en de Ys-
sel. Met name de beroepsvaart op
de doorgaande vaarwegen. Ik
moet zeggen de vrachtschepen
hebben hun zaakjes in het alge-
meen goed voor elkaar. In de zo-
mermaanden controleren we te-
vens de recreatievaart", zo legt
John uit. Aan de andere kant van
het weiland laat de brandweer
zien hoe een "namaakkoe" uit
haar benarde positie wordt be-
vrijd. Al met al een leuke open dag
bij politie en brand, maar bovenal
een leerzaam "kijkje in de keu-
ken" bij al deze organisaties.

Landelijke Plaza-actie Rommelmarkt
bij Baank

In de landelijke Plaza-actie
heeft Cleo Vlogman (op de foto
samen met eigenaar Arjan Men-
zing van Plaza Vorden) een
kleurentelevisie gewonnen.

Het winnende lot werd getrokken
door Meindert Smit, voorzitter van
de Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV). De winnaars van de
maandelijkse Plaza- Vorden kleur-

wedstrijd zijn: Eva Spekschoor,
Rianne en Arjen Fokkink, Eline
Bargeman en Rob Nijenhuis. Allen
afkomstig uit Vorden.

Plaza Vorden heeft de hele zomer
volop acties. De actie met gratis
kaartjes Apenheul en de gratis ijs-
actie en de jubileumactie met ge
zinszakken frites en snacks zijn af-
gelopen en bijzonder succesvol ge-

weest en worden zeker nog een
keer herhaald. De komende maan-
den zijn er acties met de Coca Cola
wedstrijdbal. Gratis of korting op
entreekaartjes van het Dolfinari-
um in Harderwijk en Six Flags en
gratis slush-ijs voor de jeugd op de
kermisbraderie.

Deze acties worden in de maand-
folder aangekondigd.

Rommelmarkt bij boerderij
Baank voor Stichting Kind en
Toekomst. Bert en Monique
Fokkink organiseren zaterdag
12 juni opnieuw een rommel-
markt aan de Wiersserbroek-
weg 8 in Vorden. De opbrengst
van de markt schenken Bert en
Monique aan verschillende pro-
jecten die Stichting Kind en
Toekomst in Halle beheert. De
stichting bemiddelt bij adoptie-
procedures en maakt zich sterk
voor het welzijn van kinderen.

Vorig jaar organiseerde Bert en
Monique Fokkink ook al een rom-
melmarkt waarvan de opbrengst
ten goede kwam aan de Stichting
Kind en Toekomst. De stichting
biedt op verschillende manieren
hulp aan. Zo wordt interlandelijke
adoptie hulp geboden als plaatse
lijke hulp niet toereikend is.

Daarnaast vindt sponsering plaats
van gezinnen met jonge kinderen
en kinderen in tehuizen. Ook wor-
den projecten ondersteund die ge
richt zijn op kinderen. Het werk-
terrein van de stichting ligt in Sir
Lanka, Polen, China, Nigeria en Gu-
atemale. "Door sponsering en pro-
jecthulp kunnen zij daadwerkelijk
iets betekenen voor kinderen die
achterblijven. Het project in China
spreekt ons in het bijzonder aan
omdat wij hopelijk zelf volgend
jaar vanuit China een kind mogen
adopteren", zo verklaren Bert en
Monique Fokkink.

De projecten die de stichting in
China ondersteunen bestaat on-
dermeer uit hulpverlening in te

huizen door bijvoorbeeld aanschaf
van kinderbedjes, verwarpiing op
een babyzaal en keukeninrichting.
"Maar ook een project in een
pleeggezin voor lichamelijk en/of
verstandelijke gehandicapte kin-
deren om hen een gezinsleven te
geven behoort tot de doelstellin-
gen", zo verklaart Monique Fok-
kink.

De rommelmarkt van aanstaande
zaterdag belooft een gezellige dat
te worden op het erf en op de deel
van boerderij Baank aan de Wiers-
serbroekweg.

Naast huisraad, boeken en platen
is er ook veel kinderkleding en
speelgoed te koop. Voor de kinde
ren is er een grabbelton en er vindt
koffie, thee en ijsverkoop plaats
waarvan de opbrengst ook ten goe
de komt aan de stichting. Tevens is
er een verloting van mooie prijzen
die beschikbaar zijn gesteld door
winkeliers uit de regio.

Ook wordt er een stand ingericht
door World Servants. Jongeren van
deze stichting gaan deze zomer
naar de Dominicaanse Republiek
om hulp te bieden met het bou-
wen van schoollokalen.

De jongeren moeten zelfde reis be
kostigen en doen dat via allerlei
acties. De jongeren zullen op de
rommelmarkt wafels bakken en
verkopen.
Mocht men een gift willen over-
maken aan de stichting dan kan
dat op rekeningnr. 51.36.12.351 of
gironummer 4382500 t.n.v Stich-
ting Kind en Toekomst te Halle (Gld).



100 jaar VWVorde
jgenheid van het 1UU jarig

jubileum van de Vordense VVV is er een
nieuwe f ietsroute verschenen:
"Fietsen door de tijd."

Een prachtig uitgevoerde
kleurenbrochure bevat naast de route
veel interessante informatie over
bijzondere plekjes waarlangs de route
leidt.
Tegen inlevering van deze waardebon
ontvangt u gedurende de maand juni
2004 een exemplaar van deze brochure
tegen de speciale jubileumprijs van
€ 1,00.
Per waardebon kan maximaal
l exemplaar van de brochure tegen het
speciale tarief worden gekocht bij het
VVV kantoor, Kerkstraat Ib te Vorden.

Vanaf l juli geldt de normale
verkoopprijs van € 3,95.

Naam:
Adres:
Postcode Plaats:

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Alda • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Rabo - Harbach
open Jeugdtoernooi

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

Huisschilder

Uw woning altijd
strak in de lak

Met het HuisSchilderPlan» heeft u nooit
meer omkijken naar het buitenschilderwerk
aan uw woning. Want het HuisSchilderPlan4»
is een maatplan waarbij automatisch op
afgesproken momenten het noodzakelijk
onderhoud plaatsvindt. Dus als u wilt
dat uw woning altijd fraai in de verf staat,
neemt u nu contact met ons op Wij infor-
meren u graag over de vele voordelen van
het HuisSchilderPlan»;

• Deskundige analyse staat van onderhoud;
• Schilderonderhoudsplan op maat;
• Zekerheid van vakmanschap;
• Kleur- en productadvies;
• Eenmalig of volgens contract;

HuisSchilderPlan®:
gegarandeerd goed!

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

BOERSTOE1 BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Bedrijvenweg 1 0 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

1919 E-mail: info@boerstoel.nl - Website www.boerstoel.nl

l STADION

LieBtrturg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

^/•V^
presenteert:

Bij alle doelpunten van het
Nederlands Elftal een extraatje.

GrOOt Scherm (nieuw beeld en geluid)

Wij wensen u een prettige EK

Hannie, Volkert, personeel 'de Herberg'

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor
allerlei klachten, van lichamelijke en
psychische aard. En voor het verbeteren
van de
algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (0575) 55 65 00
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

Van maandag 7 t/m zondag 13
juni vindt het Rabo-Harbach
Open Jeugdtoernooi van VTP
Vorden plaats.

Er wordt gespeeld in de leeftijden
t/m 10,12,14 en 16 jaar. Er hebben
zich 55 meisjes en jongens inge-
schreven. De deelnemers komen
van de verenigingen uit onder an-
dere Harfsen, Neede, Ruurlo, Ei-
bergen, Zutphen, Laren, Bram-
men, Winterswijk, Wichmond en
natuurlijk uit Vorden. Er zullen in
totaal 74 partijen worden ge-
speeld. Op alle dagen wordt er om

16.00 uur gestart met de wedstrij-
den, met uitzondering van de
woensdag en de zaterdag. Op
woensdag wordt er om 13.30 uur
gestart en op de zaterdag wordt er
om ongeveer 9.30 uur begonnen
met de eerste wedstrijden. Er zijn
op de dagen telkens vier banen be-
schikbaar en op zondag is de fina-
ledag. De wedstrijdleiding bestaat
uit Pamela Brandenbarg, Lisette
Dijkman, Wilma Korenblik en Kar-
in Hey. Zij zullen ervoor zorgen
dat alles zo goed mogelijk zal ver-
lopen. We hopen op mooi weer,
veel tennisplezier en veel publiek.

PC de Graafschap
in het Piksterweekend waren er
ponyconcoursen, daar behaalde de
volgende leden een prijs.

ZONDAG 30 MEI ZELHEM
Dressuur: Martine Bijenhof met
Taran een Ie prijs en een 2e prijs
in de klasse L2 cat. D met 172 en
158 punten. Bart Hartman met Si-
rik een 3e prijs in de klasse Ml

Springen: Bart Hartman met Shar-

don en Sirik 2 maal een Ie prijs in
de klasse L cat. D en cat. E.

MAANDAG 31 MEI GEESTEREN
Dressuur:
Tessa Hendriks met Lady een Ie
prijs in de klasse B cat. C met 171
punten. Marit Kouwenhoven met
Sara een Ie prijs en een 4e prijs in
de klasse B cat. E met 164 punten.
Lisette Bijenhof met Simply the
Best een 3e prijs in de klasse B cat.
E. met 166 punten. Wendy Beef-
tink met Happy een Ie prijs in de

klasse LI met 157 punten. Nynke
Woerts met Tamara een Ie prijs in
de klasse M2 met 170 punten.

Springen:
Hester Slegt met Easter Boy een Ie
prijs in de klasse L. Marieke Rou-
wenhorst met Hyazinthe een 2e
prijs in de klasse L.

ZATERDAG 4 JUNI LOCHEM
Zaterdag 5 juni was er een dres-
suurwedstrijd voor pony's in Lo-
chem, daar behaalde de volgende
leden een prijs: Lisette Bijenhof
met Simply the Best 2 maal een 2e
prijs in de klasse B met 166 en 173
punten. Marit Kouwenhoven met
Sara een Ie en 3e prijs in de klasse
B met 169 en 171 punten. Wendy
Beeftink met Happy 6e prijs in de
klasse LI met 160 punten. Carlijn
Kingma met Knurp 3e prijs in de
klasse L2 met 160 punten. Hester
Slegt met Easter Boy tweemaal een
Ie prijs in de klasse M2 met 151 en
148 punten.

Elodie Stokman met passe-partout
2 maal een Ie prijs in de klasse M2
met 161 en 168 punten.

Negen
Kastelenrit
Auto- en motorclub 'De Graaf-
schaprijders' organiseerde zondag-
middag de zgn. 'Negen Kastelenrit'
een oriëntatierit over een afstand
van 57 kilometer.

De rit met start en finish bij het
pannenkoekenrestaurant Kranen-
burg was uitgezet door Harry Hors-
ting en Erik Kleinreesink. De uit-
slagen waren als volgt:

Klasse: l P J. van Huffelen, Epe 218
strafpunten; 2 S. Paulusma, Leeuw-
aren 236; 3 J. Hammink, Deventer
237 strafpunten.

B- Klasse: l W. Schuiling, Norg 325
strafpunten; 2 J. Thalens, Mussel-
kanaal 420; 3 G. Siemes, Zutphen
440 strafpunten.

C- Klasse: l H. Broersma, Hogesmil-
de 195 strafpunten; 2 J. Slagman,
Vorden 254; 3 R. Drenth, Gieten
277 strafpunten.

KLootschiettoernooi
In het buurtschap Linde organi-
seerde t' Praothuus zondagmid-
dag een klootschietwedstrijd over
een afstand van circa 5 kilometer.
De uitslagen waren als volgt: He-
ren: l Stokkink 60 worpen en 6
meter; 2 Wierssebroekweg 63 wor-
pen- 37 meter; 3 Wildenborch 63
worpen en 36 meter.
Gemengd: l Stokkink I totaal 68
worpen en 25 meter; 2 Stokkink II
77 worpen en 42 meter; 3 Wilden-
borch 80 worpen en 33 meter.

P.V. Vorden
De vlucht vanaf Sezanne ging over
een afstand van circa 420 kilome
ter. De uitslagen waren: HA Eykel-
kamp l, 3, 4, 8, 9,13,17; H J. Stok-
kink 6; J. Meyer 16; DJ. Gotink 18;
C. Bruinsma 20.

De vlucht vanaf Brive ging over
een afstand van circa 850 kilome-
ter. Uitslag: F.T. Hummelink l, 2,8,
9; HJ. Stokkink 3, 6,14; J. Meyer 4,
11, 12, 13, 15; M.M. Tiemessen 5;
Jitske Winkels 7, 16; Jan Burgers
10,17.



CONTACT
EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76

www.vangeldereautos.nl

Mazda 323F
1.5GLX

LPG, groen, airco
i z g st € 6.500,-

BMW 325i aut, grijs, LM.-velgen i.z.g.st. 1991 € 3.950
Citroen Xantia 1.8i, blauw 1993 € 1.950
Fiat Cinquecento 900, groen/blauw 1993 € 2.750
Mercedes Sprinter 412D Meubelbak, wit 2000 € 16.500
Mitsubishi Pajero 2.8 TDI Long Body, 7 prs. 1996 € 12.500

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK

Peugeot 206 XT1.6 3-drs 2001
Opel Vectra B 1.816V Sedan 1997
OpelAgila1.216V5-drs2001
Opel Astra G 1.6 Sport 5-drs 1998
Opel Astra G 1.6 Pearl 5-drs 2001

Dambroek 9 - Baak

Peugeot 307
1.616V5-drs

28.000 km
bj. 2001

52.258 km
87.433 km
32.770 km
78.644 km
59.071 km

l /l / APK Keuringsstation

1/1/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

VW Passat
1.8 LPG

sedan bj. 1992
zwart c.v. tr.h.

Opel Astra TD Station, 1994 blauw tr.h.
Ford Transit 2.5 Diesel, dubbele cabine, 1995 blauw/grijs tr.h.
Renault Safrane 2.0i LPG, 1996 groen
Daihatsu Charade, 1989 zwart

Diverse grijs kenteken auto's

^^^^^•MIH^^^^^^^^MH^BMI^^^H^^^^^^^^^MHH^^^^^

.M Autobedrijf
M Meleers

- <^toonHoron U l(\^~l^\Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575)451974

www.autobedrijfmelgers.nl

oyota Avensis
1.616VSedan

40.000 km bj. 2001
€ 14.950,-

Ford Focus 1.6 16V rood bj. 2000 € 12.750
Mitsubishi Carisma' 1.8 GDI grijs bj. 1999 € 9.950
Nissan Primera 1.6 4D GX rood bj. 1998 € 8.500
Opel Astra X16SZ 5-drs GLS blauw bj. 1994 € 3.950
Skoda Fabia 1.4 Combi Comfort zwart bj. 2001 € 11.250

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06-13827564

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanaf€ 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanafC 1.250,-

tot€ 4.000,
tot€ 1.500,
tot€ 6.000,
tot€ 7.500,
tot €10.000,

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575)441621

Citroen
Jumper 29C

2.0 HDI Diesel
45.000 km bj. 2002

www.autolangwerden.nl

Fiat Cinquecento 3-drs benzine 87.000 km bj. 1996
Hyundai Excel 1.3 3-drs benzine 74.000 km bj. 1998
Opel Astra Station 1.6 16V 5-drs benzine 79.000 km 1999
Peugeot Partner 1.9 diesel 209.000 km bj. 2001
Toyota Starlet 1.3 3-drs benzine 50.269 km bj. 1996

DAEWOO

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 Vorden (0575) 55 22 22

Occasion aanbod:
DAEWOO MATIZ S ROOD, jan-99 € 5.500
DAEWOO Matiz SE BLAUW, feb-00 € 7.250
DAEWOO Kalos Class ZILVER, okt-02 € 13.250
DAEWOO LANOS 1,5 5-drs ZWART, sep-00 € 9.500
DAEWOO 1.3 Sedan BLAUW, nov-99 € 8.500
DAEWOO Nexia 1,5 Automaat GRIJS, mei-96 € 5.500
DAEWOO Espero 2.0 CD BLAUW mrt-97 € 4.950
DAEWOO TACUMA 2.0 automaat GROEN, sep-01 € 16.950
DAEWOO Tacuma 1.8 SX ZWART, dec-00 € 13.500
DAEWOO Nubira 2.0 CDX 5-drs GRIJS, dec-97 € 6.950

CITROEN Xsara 1.4 5-drs GROEN, jan-98
DAIHUTSU Cuore 1.0 Sti ROOD, jul-02
FIAT Palio Weekend ROOD, mei-98
FORD Fiesta 1.6 Sport ZWART, apr-00
MITSUBISHI Space Runner GROEN, mei-95
OPEL Astra 1.6 automaat BLAUW, mrt-99
OPEL Zafira 1.8 Comfort airco ZILVER, okt-01
PEUGEOT 306 1.4 Break BLAUW, jul-00
RENAULT Twingo 1.2 vouwdak ZWART, jun-01
SUBARU Vivio Gli 5-drs ROOD, jun-01

Voor de rest van ons aanbod kijk op www.groot.jebbink.nl

6.250

7.250

5.750

9.750

7.750

8.950

€ 18.950

€ 10.950

€ 8.150

€ 6.950

l

l

!

l

(

<



Alles voor
een voordel
voorjaar.

GEHAKT H.O.H.
kilo

494
BRAADWORST

kilo

893
AH MAGERE
YOGHURT VRUCHTEN
pak 1 liter DIVERSE SMAKEN
van 1,39 voor o:99

BLOEM-
KOOL

PER STUK
van 1.99 voor

er.99

PEPSI COLA,
SISI, 7-UP
fles 1.5 liter

NU 2 FLESSEN VOOR

LAY'S CHIPS
DIVERSE SMAKEN
zak 200 gram a 0,75

NU 3 ZAKKEN VOOR

BAKE-OFF

01 OVEN-
HEERLIJK
BROOD

WIT, BRUIN, VOLKOREN

800 gram
van 1.71 voor

35

PAMPERS DIVERSE MATEN pak a 12,99 NU2 PAKv„o,23.
98

VA N HENGELO

GALLEGALLBM O L E N H O E K
HOOGHOUDT

JONGE JENEVER
11 f100 CL van 13.19 voor

DE WINKEL HOEK
0(1 HENGELO (G)
(0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00- 17.00 uur

Te koopt 't lekkerst bij
_-̂ M^^^^^^^^^ Î

„ten & fruit

Tpvens u w T l _„o

Te

'l U *.

>(0<?/tf- V lekkerst bij de



Tijdens reünie school Hoge:

Soms zoeken naar een speld
in de hooiberg!

Rabobank Dikkebandenrace
groot succes

De 81-jarige Derkje Hissink

"Nee hoor, ik was niet altijd
even lief op school, maar mij
man heeft mij altijd wel lief ge-
vonden. Op 16 augustus aan-
staande zijn we zestig jaar ge-
trouwd. Lief hé?, zo zegt de 87
jarige Hermien Terwel. Onder
haar meisjesnaam Robbertsen
was zij in de periode 1922-1929
leerling aan de christelijke
school het Hoge.

Haar man, de inmiddels 86 jarige
Jan Terwel woonde in Zutphen en
zat daar ook op school. Toch ging
ook hij in de dertiger jaren regel-
matig naar school het Hoge om
daar de cursus "landbouwboek-
houden" te volgen. Later werd Jan
belastingambtenaar. Het echtpaar
woont al jarenlang in Rotterdam
en vindt het erg leuk om op deze
reünie aanwezig te zijn. Op 16 au-
gustus komen ze alweer terug
naar de Achterhoek. " Al onze fa-
milie komt hier uit de buurt, we
vieren ons 60 jarig huwelijksfeest
daarom in de Toldijk. Ik denk dat
het een hele mooie dag wordt", zo
sprak Jan monter.

Hermien en Jan waren deze zater-
dag niet de enigen op de reünie. In
de feesttent, in de school, op het
schoolplein krioelde het van de
mensen. Zo'n elf honderd oud-
leerlingen hadden zich voor deze
dag opgegeven. Zo te zien waren
ze er allemaal!! Hoewel ze een
kaartje met hun naam op de re
vers hadden was het voor sommi-
gen echt zoeken naar een speld in

de hooiberg. Het leek wel een mie
renmest met mensen! Gelukkig
dat het deze dag, op slechts een
paar "spatjes" na, droog bleef.

Ab Grotenhuis tegenwoordig woon-
achtig in Ruurlo liep op de reünie
rond met foto's (keurig ingeplakt)
van zijn schoolvriendjes uit de vijf-
tiger jaren: Wim Sloetjes, Ap Zwe
verink, Johan Lenderink, Gerda
Brummelman en Dick Onstenk.
Toen we hem en Ap Zweverink
spraken stonden ze met zijn allen
aan een ronde tafel, koffie binnen
handbereik, gezellig te keuvelen
over de "goede oude tijd van toen".
Op school was het best wel pittig,
buiten de school, op het school-
plein lekker voetballen", zo zegt
de huidig bouwkundig tekenaar
Ap Zweverink.

KLOPJE OP HET RAAM
Corrie Mik was begin jaren zestig
onder haar meisjesnaam als juf-
frouw aan de chr.school het Hoge
verbonden. " Ik was lerares in de
derde klas. We mochten in het gro-
te lokaal zitten. Het ging in die ja-
ren allemaal een beetje "star" op
school. Ik kan mij nog goed de eer-
ste maandag van de maand herin-
neren.
Dan klopte meester Zeevalkink
(het hoofd van de school) op het
raam van het leslokaal. Dat was
een teken dat ik in zijn kantoortje
moest komen. Daar kregen de leer-
krachten dan in een klein zakje,
het salaris overhandigd", zo zegt
"Juffrouw Corrie".

Bart Stoltenborg is momenteel
staffunctionaris van de cluster Ver-
pleeghuizen in Emmen. In 1988
verhuisde hij vanuit Vorden naar
het Hoge Noorden, eerst naar
Stadskanaal en nu dus in Emmen.
In Vorden was hij ooit zeven jaar
gemeenteraadslid voor de Partij
van de Arbeid. Tussen 1951- 1957
was hij leerling op school het Hoge.

"Vanwege de "boom" na de oorlog
waren er overal twee klassen, twee
eerste klassen, twee tweede klas-
sen etc. De school was toen veel te
klein, we kregen ook nog een poos
les in het gebouw Irene, verderop
in de straat. Meester Zeevalkink
vond ik maar een brompot", zo
sprak Bart Stoltenborg.

De 81 jarige Derkje Hissink heeft
na haar schoolperiode (1929-1936)
in Groningen en Leeuwarden ge
woond en is inmiddels weer naar
de Achterhoek (Lochem) terugge
keerd. Wanneer meester Rouwen-
horst kwaad werd, viel hem soms
de pijp uit de mond en als de pijp
dan ook nog op de grond kapot
viel, werd hij nog kwader.
Ik kon niet goed tekenen en dan
werd hij ook altijd kwaad. Nee, ik
heb nog steeds geen klasgenoten
uit vroeger jaren gezien", zo zegt
Derkje. Intussen ging het schuif-
elen van de "meute" gewoon door.
"Zeg ben jij niet, oh nee ik dacht
dat jij die en die was, of jeetje mi-
na ik kende je helemaal niet weer
man". Toch best wel gezellig zo'n
reünie!

Expositie Frank en Andrea Letterie
Vanaf 6 juni tot 27 juni wordt in
de boerderij 't Hammink aan de
Hamminkweg l in Vorden, een
expositie gehouden van Frank
en Andrea Letterie. De expositie
van Frank Letterie omvat o.m.
beelden van rennende paarden,
melkrijders, schapen, lamme-
ren etc. Andrea Letterie (30) is
een nicht van Frank.

Zij heeft aan de Academie in Den
Haag de schildersopleiding ge
volgd. Zij woont momenteel in
Zoetermeer. In de expositieruimte
van haar oom Frank, "trakteert"
zij het publiek op een aantal, met
name, decoratieve schilderijen zo-

als landschappen, dieren, appels
e.d. "Alles zeer herkenbaar", zo
omschrijft Frank Letterie de in-
brengvan zijn nicht. "Andrea staat
aan het begin van haar "expositie
ve" carrière. De heb haar een beetje
zitten opjutten om hier samen
met mij te exposeren. En nu maar
hopen dat er flink wat schilderijen
van haar verkocht worden", zo
zegt Frank Letterie. Zelf exposeert
de Vordense beeldhouwer vrijwel
nooit elders. " Hier thuis heb ik al-
tijd veel beelden staan, die de klan-
ten continu kunnen bezichtigen.
Vorig jaar is er een boek versche
nen met als titel "Het leven in
brons" van Frank Letterie.

Een fraai overzicht van de werken
(o.m. beelden en penningen) die
hij in zijn 40 jarige loopbaan heeft
gemaakt.
In het centrum van het dorp staat
het beeld op sokkel van de beken-
de dichter A.C.W. Staring die leef-
de van 1767-1840.

Een beeld dat Frank Letterie midden
jaren tachtig in opdracht van de
gemeente Vorden heeft gemaakt.

De tentoonstelling van Frank en
Andrea Letterie is te bezichtigen
tot 27 juni as. op vrijdag-, zaterdag-
en zondagmiddag of op afspraak
(0575) 55 26 97.

De Rabobank Dikkebandenrace
in Wichmond was een groot
succes. Ruim twintig jeugdige
deelnemers van acht tot twaalf
jaar deden mee.

De deelnemers kwamen voor-
namelijk uit Wichmond of uit de
omgeving van Wichmond. Ieder-
een was na afloop dol enthousiast.
Ook was er voor iedere deelnemer
na afloop een presentje en een
medaille. Voor wielrenners in de
dop uit Wichmond en omgeving is
er op 27 juni weer een Rabobank

Dikkenbandenrace. Nu niet in
Wichmond, maar in Vorden. Bij
de Rabobank 'Graafschap West'
liggen inschrijfformulieren. Ook
kunnen deelnemers zich tele
fonisch opgeven bij Rudi Peters,
tel. (0575) 44 16 78.

Ook kunnen jeugdrenners een
half voor aanvang van de dikke
bandenrace zich opgeven bij de ju-
rywagen. Op 12 september organi-
seert RTV Vierakker-Wichmond
ook nog een Rabobank Dikkeban-
denrace in Hengelo.

Sociï Nieuws
Het was zondag een machtige
afsluiting van het seizoen op
het Sociï- terrein. Een mix -
toernooi voor de voetballers,
s t rand volleybal, schijt je rijk
waarvan de opbrengst voor de
jeugd en de barbecue waren de
hoogtepunten.

Voorzitter Gert Hiddink zette nog
een paar mensen extra in het zon-
netje o.a. trainer Bart Haggeman
die vanwege werkomstandigheden
Sociï na 2 seizoenen verlaat. Ook
Gerard Jansen die als bestuurslid

stopt kreeg zijn verdiende bloemetje
en ook werden Tonnie Nijenhuis
en Ben Tijssen voor hun inzet be-
dankt. Toen de koe werd losgela-
ten in een afgezet stuk veld bleek
het beestje niet zo veel zin meer te
hebben zijn vlaai te laten vallen.
Uiteindelijk gebeurde het dan
toch en bleek het beestje het vakje
van Gert Jan Rietman goed gevuld
te hebben, die hierna spontaan
een rondje gaf. Onder de mooie
weersomstandigheden was het
een mooie en gezellige afsluiting
van het seizoen.

Staand v.l.n.r.: Jacques de Kruijf, Peter Pijnappel, Jan Woltering, Gerrit
Holsbeeke, zittend v.l.n.r.: Michiel Volker, Evert Thalen

Afgelopen zaterdag 29 mei speelde
het herenteam 35+, 4e klasse hun
laatste competitiewedstrijd thuis
tegen Ruurlo 1.
Met een 6-0 overwinning haalden

zij het kampioenschap binnen
met 2 punten voorsprong op de
nummer 2, Lochem 2, waarop
vervolgens het kampioenschap
gevierd kon worden.

Midpoint Meeting
Een kakafonie van vreemde
talen, donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Daar kwamen
in de loop van de ochtend circa
50 buitenlandse stagiaires binnen-
druppelen, jongens en meisjes
in de leeftijd van 18-25 jaar die
in Nederland minimaal drie
maanden (maximaal een jaar)
stage lopen bij agrarische be-
drijven.

Overal kwamen ze vandaan: Ja-
pan, Brazilië, Argentinië, Wit Rus-
land, Oekraïne, noem maar op. Zij
zijn hier op uitnodiging van de
"Stichting Uitwisseling" uit Ber-
gen. Jong Gelre West Achterhoek
treedt gedurende vier dagen als
gastheer op en wil de jongelui van
een stukje Achterhoekse cultuur
laten proeven. Na een gezamenlijke
lunch, werden er samen met de

"Stichting Uitwisseling" evaluatie
gesprekken gevoerd. Gesprekken
die in groepsverband (zoveel mo-
gelijk landen met dezelfde taal bij
elkaar) werden gevoerd.

Eén aspect was zeer duidelijk, de
buitenlandse jongeren hebben het
bij de stageadressen in Nederland
uitstekend naar de zin.Vervolgens
gaf Jan Visschers van de Rabobank
in het Engels tekst en uitleg hoe in
Nederland een startende onderne
mer wordt gefinancierd en wat er
allemaal bij komt kijken.

Daarna gingen de stagiaires naar
de gastgezinnen in Vorden, Steen-
deren, Warnsveld, Laren, Lochem,
Hummelo. Voor de donderdag-
avond stond er klootschieten op
het programma. (Zie ook artikel
over de Sint elders in dit blad).



Open huis *Den4Akker* groot succes! le lustrum
tractortoertocht 'De Graafschap'

De weergoden hielpen ontegen-
zeglijk een handje mee, maar
ook zonder deze hulp van bo-
ven zou de door boerderijwin-
kel "Den4Akker" van de familie
Eskes uit Vierakker georgani-
seerde Open Dag, die afgelopen
zondag voor de tweede keer
plaatsvond, zeker een succes ge-
worden zijn.

Deze dag, georganiseerd met be-
hulp van de toeleveranciers van de
vele bij "Den4Akker" verkrijgbare
streekproducten, trok vele honder-
den bezoekers.

Ontspannen genietend van de ge-
moedelijke sfeer lieten de vele aan-
wezigen zich de vele heerlijke hap-
jes goed smaken.

Met name de aspergequiche van
de chef-kok van Hotel Bakker uit
Vorden vond gretig aftrek.

Dat niet vergeten was ook voor de
kinderen iets te organiseren, was
een goede zet van de organisato-
ren.
Zo werd deze Open Dag een fami-
lie-uitje bij uitstek.

Martine Dijkman en Gerben
Boekesteijn Gelders kampioen
Zondag 30 mei jl. hebben de
(halve)finales van de Gelderse
kampioenschappen plaatsge-
vonden bij tennisvereniging
Beekhuizen in Velp.

Via de ranking op de Nederlandse
jeugdranglijsten zijn Martine Dijk-
man uit Vorden en Gerben Boeke-
steijn uit Westervoort beiden als
derde geplaatst.

De 14-jarige Martine Dijkman
speelde in de categorie meisjes t/m
14 jaar en won de halve finale met
7-6/6-3 van de als tweede geplaats-
te Hymke Maurick uit Dinxperlo.
Vervolgens won ze in de finale met
6-0/6-3 van Lisette Wegh uit Apel-
doorn. De 14-jarige Gerben Boeke-

steijn speelde in de halve finale te-
gen de als tweede geplaatste Dille
Kikkert uit Apeldoorn en won met
6-3/6-0. In de finale won Gerben
van Sebastiaan Witkam uit Ede
met 6-2/6-4.

Martine Dijkman staat momen-
teel 20ste op de nationale jeugd-
ranglijst meisjes t/m 14 jaar. Ger-
ben Boekesteijn staat 72ste op de
nationale jeugdranglijst jongens
t/m 14 jaar. Beide spelers trainen
bij tennisschool Tij s in Zevenaar,
waar ze ongeveer 10 uur per week
trainen.

Martine Dijkman speelt competi-
tie bij deze tennisschool en Ger-
ben Boekesteijn speelt competitie
bij VTP Vorden. Martine Dijkman
zal in augustus deelnemen aan de
Nederlandse Kampioenschappen
waarbij de beste 48 meisjes t/m 14
jaar worden uitgenodigd. Dit zal
eveneens plaatsvinden bij tennis-
vereniging Beekhuizen in Velp.

Gelderse Avond Vierdaagse op de motor!

De Vordense motorclub 'De
Graafschaprijders' organiseerde
de afgelopen dagen in samen-
werking met de motorclubs uit
Borculo, Neede en Steenderen
de "Gelderse Motor Avondvier-
daagse.

Een geslaagd motorgebeuren dat

op de eerste dag begon met een
toertocht van 80 kilometer vanuit
café Peters te Borculo. De tweede
dag werd gestart bij de Olde Mölle
in Neede, de derde dag vanuit het
clubhuis van 'De Graafschaprijders'
in Vorden, terwijl op de laatste dag
de organisatie in handen was van
de motorclub uit Steenderen en

werd er bij café Heezen gestart.
Een geslaagde vierdaagse met in
totaal circa 240 deelnemers.

De Sauerlandtoer die 'De Graaf-
schaprijders' een week eerder rich-
ting Brillon organiseerde was met
50 deelnemers eveneens een ge
slaagd toertochtevenement.

Zaterdag 3 juli 2004 wordt al-
weer de 5e toertocht van Trek-
ker Evenementen Commissie
"De Graafschap" gereden. Deze
toertocht voor oude en antieke
tractoren wordt door de mooie
omgeving van Vorden, Warns-
veld en Gorssel gereden.

De toertocht is circa 40 kilometer
lang. De afgelopen 4 jaar zijn er al-
tijd circa 150 deelnemende tracto-
ren geweest, dat hopen wij dit jaar
weer te evenaren.

Op zaterdagochtend 3 juli vanaf
9.00 uur is de aanvang van de
tocht. De start vindt om 10.00 uur
plaats. Gestart wordt er, net als
voorgaande jaren, bij de familie
Wesselink aan de Rietgerweg 2 te
Vorden.

De lunchpauze zal worden gehou-
den bij de familie Schoneveld aan

de Dortherweg 41 te Gorssel. Er is
dan ook gelegenheid om de tracto-
ren te bewonderen. Om ongeveer
15.30 uur worden de tractoren
weer verwacht bij de startlocatie
aan de Rietgerweg.

Er zullen veel verschillende tracto-
ren te zien zijn, van groot tot
klein, van \ cilinder tot 6 cilinders
en van diesel tot petroleum.

Als u mee wilt rijden met deze
toertocht, kan men contact op-
nemen via telefoon: (0573) 44 22 02
of email:
TECdeGraafschap@chello.nl o.v.v.
naam-adres-PC/woonplaats-merk/
type/bouwjaar tractor.

Er kunnen maximaal 150 deelne
mers meerijden. Als u meer infor-
matie wilt, kunt u natuurlijk altijd
even bellen of emailen. Graag tot
ziens op 3 juli!

Berend van Hackfort
op Huis Bergh

Woensdagmiddag 16 juni
wordt van 14.00 uur tot 17.00
uur Berend en de Toverkruiden
van Martine Letterie gepresen-
teerd op Huis Bergh te 's Hee-
renbergh. Het is het derde kin-
derboek over de historische fi-
guur Berend van Hackfort, le-
geraanvoerder van hertog Karel
vanGelre.

In Berend en de Toverkruiden
wordt Berend van Hackfort page
bij graaf Oswald van den Bergh op
huis Bergh. De dochter van graaf
Oswald is net zou oud als Berend.

Zij denkt dat vrouwen op een kas-
teel het belangrijkst zijn. Een
meisje leert ook voor haar toe
komst, net als een page. Berend is
het daar niet mee eens. De ridders
maken de dienst uit en de vrou-
wen borduren alleen maar. Wie
heeft er gelijk?

Tijdens de presentatie leest Marti-
ne Letterie een stukje voor uit het
boek en vervolgens overhandigt zij

het eerste exemplaar aan.... graaf
Oswald van den Bergh, die net met
een groot gezelschap op reis is
geweest. In vol ornaat keren graaf
Oswald en gravin Elisabeth terug
op hun kasteel.

Na de aankomst van de ridders en
hun dames krijgen kinderen de ge-
legenheid te leren wat iedere page
of hofdame in opleiding ook doet:
• Vechten met strozakken, zittend

op een balk
• Schrijden onder leiding van een

volleerde hofdame
• Verzorgen van paarden
• Kruisboogschieten
• Dansen met zakdoekjes

Wil men de personages uit het
boek Berend en de Toverkruiden
in levende lijve ontmoeten? Kom
dan naar Huis Bergh voor dit unie
ke moment. Bovendien krijg je nu
de kans om de eerste kneepjes van
het vak van page of hofdame te le
ren. Bovendien is het boek alléén
die dag voor 10,00 euro te koop.
Normaliter kost het boek € 12,95.



Van heimwee geen sprake!!

Oud-Vordenaren uit 'den vreemde'
even te gast bij reünie school Hoge

Organisatie midzomerfeest

Het wordt weer een mooi feest

De dames en heren die de afge-
lopen maanden druk bezig zijn
geweest met het verzamelen
van adressen en het versturen
van uitnodigingen hebben wel
eer gehad van hun werk. Zater-
dag tijdens de reünie ter gele-
genheid van het 125 jarig be-
staan van de Chr. School Het
Hoge, kwamen honderden oud-
leerlingen naar Vorden, die tij-
dens het weerzien met oud-
klasgenoten, een prachtige dag
beleefden. Onder de bezoekers,
ook oud- leerlingen die inmid-
dels in andere landen een be-
staan hebben opgebouwd.
Neem bijvoorbeeld Mira en Ina
(meisjesnaam Haring), die in
hun jeugd de school aan het Ho-
ge bezochten. De één Ina bleef
in Nederland wonen, de ander
Mira stak de grote plas over en
woont in Canada.

In 1946 besloten Thijs en Tina Ha-
ring, de ouders van bovengenoem-
de "meiden", naar de Achterhoek
te verhuizen. In Boskoop was hun
woning vanwege de bombarde-
menten in de oorlog plat gegooid.
Dus besloot het echtpaar Haring
om op "Buitenzorg" aan de
Zutphenseweg tussen Vorden en
Warnsveld een nieuw bestaan op
te bouwen. Een pluimveebedrijf
met duizenden kippen. Het echt-
paar had vijf dochters te weten An-
neke (inmiddels 71), Diet (70), Ina
(67), Marion (65) en Mira (62).

En zoals dat gaat in het leven, eens
komt de tijd en de jeugd (in dit ge-
val de vijf dochters) vliegt uit. Zo-
als de jongste dochter Mira die vijf
dagen na haar huwelijk in Neder-
land in 1961, samen met haar man
Peter van Katwijk naar Amerika
vertrok naar de staat Michigan
waar Peter van 1961-1964 zijn stu-
die theologie met succes afrondde.
Dat gebeurde in Grand Rapids in
Michigan.

Mira van Katwijk- Haring: " De be-
doeling was dat we weer naar Ne
derland zouden terug keren. Alvo-
rens we zouden vertrekken zou
mijn man één zomer als predikant
in Stradford ( Ontario) gaan wer-
ken. Wel, de Canadese zomer werd
wat "langer" want mijn man werd
daar definitief tot predikant beroe-
pen en zijn we een paar jaar in
Stradford gebleven. Aansluitend
was hij nog een aantal jaren predi-
kant in andere Canadese gemeen-
ten. Op gegeven moment besloot
Peter verder te gaan studeren. En
met succes. Hij slaagde in Califor-
nië voor zijn doctoraal psychologie
en theologie", aldus Mira van Kat-
wijk.

Het echtpaar besloot om weer
naar Ontario terug te keren waar
Peter van Katwijk werd benoemd
tot professor pastorale psycholo-
gie. Mira:" Intussen was ik een stu-
die maatschappelijk werk gaan
volgen en behaalde ik wat bij ons
de "Masters Degrees" wordt ge-
noemd. Ik heb toen vanaf 1981 tot
2001 in de kinderbescherming ge
werkt", zo zegt zij. Het echtpaar
van Katwijk heeft een zoon ( Paul)

die in Hongkong woont, een zoon
Steve in Canada en een dochter
Trish die eveneens in Canada
woont.

Mira van Katwijk: " Wij hadden
nog een dochter, Martina. Zij ver-
ongelukte in 1985 samen met
twee vriendinnen bij een auto- on-
geval. Dat was een hele klap. Je Ie
ven is vanaf dat moment niet meer
hetzelfde. We moesten leren leven
zonder onze dochter. Ondanks de
ze pijn moesten we verder", zo
zegt Mira. Tijdens deze trip naar
Nederland is haar man Peter in Ca-
nada achter gebleven. "Hoewel hij
is gepensioneerd (Peter is 66) heeft
hij geen tijd. Hij geeft nog altijd op
parttime basis les en daar voelt hij
zich goed bij. Over een paar dagen
vlieg ik weer terug naar Ontario",
zo zegt Mira van Katwijk.

AP EN ELS STEENBLIK: 1200
STUKS MELKVEE IN
MICHIGAN!
Onder de vele reünisten ook Els
Steenblik die samen met haar drie
kinderen Monique (19), Rianne
(16) en Eline (14) voor een paar we
ken vanuit Amerika naar Neder-
land is gekomen. Vader Ap is thuis
gebleven. Eigenlijk noodgedwon-
gen. Zijn zgn "Green" kaart is ver-
lopen. De nieuwe is in aantocht,
echter te laat om nog mee naar Ne
derland te kunnen! Ap en Els zijn
in 1994 met bemiddeling van Han
Pelgrum naar Amerika vertrok-
ken.

Els: " We hadden aan de Hackfort-
selaan in Vorden een melkveebe
drijf. De ultieme droom van mijn
man was om ooit nog eens naar
Amerika te gaan wonen en wer-
ken. Mij zelf leek het ook wel wat.
Toen zich de mogelijkheid voord-
eed zijn we met z'n tweeën naar
Amerika gegaan om ons te oriënte
ren. Hebben daar wat rondgere
den, onder meer in Texas en North
Carolina, tijdschriften aange
vraagd, gesprekken gevoerd met
makelaars etc. etc. Op gegeven mo-
ment kregen we de kans om een
boerderij te kopen in Pewamo, een
dorpje in de staat Michigan met
500 inwoners. Niet te min over
doen hoor, we hebben een kroeg,
een restaurant en een postkan-
toor", zo zegt Els lachend.

"We zijn, zo vervolgt Els haar ver-
haal, meteen met onze kinderen
gaan kijken. Monique, Rianne en
Eline vonden het prachtig en bo-
venal erg spannend allemaal! In
1994 zijn we vertrokken. We heb-
ben een melkveebedrijf met 1200
koeien. De koeien worden drie
keer per dag gemolken, een hele
klus met zo'n aantal. We hebben
dan ook tien "koeienmelkers" in
dienst. Ap en ik helpen ook mee.
Eigenlijk doen we alles zelf op de
boerderij", zo zegt Els Steenblik
monter.

CHEMOKUUR
Een aantal jaren geleden werd er
kanker bij haar geconstateerd. Els
over die periode: " Ik heb een che

mokuur ondergaan. Met succes,
want ik ben intussen genezen ver-
klaard. Ap heeft toen zijn zgn." Gr-
eenkaart" laten verlopen. We had-
den toen wel wat anders aan ons
hoofd. Tijdens mijn ziekte ontzet-
tend veel steun gehad van onze bu-
ren, vrienden en kennissen. Dat
deed ons erg goed. Wij hebben het
in Michigan erg naar onze zin. Be
slist geen heimwee.

De kinderen voelen zich daar ook
prima thuis. Eigenlijk al vanaf het
begin, ze spraken in een paar
maanden vloeiend Engels. Intus-
sen is Monique voor de Highschool
geslaagd. Na de vakantie gaat ze
naar de Universiteit in Grand Ra-
pids. Ze wil de verpleging in. Rian-
ne en Eline gaan nog naar school.
Ik vind het leuk om weer even hier
in Nederland te zijn, maar wil str-
aks toch graag weer terug. Ons ge
zin is helemaal in Amerika inge
burgerd", zo zegt Els Steenblik.

WIM TEN HENNEPE BOUWDE
HUIZEN IN CANADA

Het was begin vijftiger jaren een
hele onderneming om met je ge
zin naar Canada te emigreren en
daar een nieuw bestaan op te bou-
wen. De familie ten Hennepe ( va-
der, moeder en acht kinderen)
durfde de sprong te wagen. Het
aannemersbedrijf aan de Baakse
weg in Vorden werd verkocht. In
Canada in het stadje Burnaby (
Brits Columbia) begon ten Henne
pe senior een aannemersbedrijf.
Wim de oudste zoon, toen 18 jaar,
ging elders in de bouw werken en
deed daar veel ervaring op.

Daar in Burnaby leerde hij tijdens
kerkdiensten en bijeenkomsten
van de Geref. Kerk , Martha ken-
nen. Zij was al op 9 jarige leeftijd
met haar ouders vanuit Den Haag
naar Canada vertrokken waar haar
vader ook een aannemersbedrijf
was begonnen. Nu zijn Wim en
Martha voor een paar weken te
gast bij de familie Kokkelkoorn in
Aalsmeer. Martha: " De Kokkel-
koorns zijn nog vrienden van mijn
man uit de Vorden- periode (
school het Hoge e.d.) De contacten
zijn altijd gebleven. Dus nu ook sa-
men naar de reünie hier in Vor-
den. Wat mij telkens weer opvalt
in Nederland, wat is hier alles toch
klein ( kleine tuinen e.d.) zo zegt
ze.

Haar echtgenoot Wim ten Henne
pe is trouwens in de voetsporen
van zijn vader getreden en is ook
hij een eigen bedrijf begonnen,
huizen bouwen en ze dan weer
verkopen. Inmiddels is hij gestopt
met werken. Martha heeft tot haar
huwelijk in 1965 in de boekhou-
ding gewerkt.

Het echtpaar ten Hennepe heeft
drie kinderen: Maria (33), Trudy (
30) en Kim ( 27). Martha: " We blij-
ven nog tot 20 juni in Nederland.
Dan gaan we weer terug naar de
kinderen en de acht kleinkinderen
om hen te vertellen hoe het hier al-
lemaal was", zo zegt ze.

Sinterklaas met de boot op de Berkel
Dolle pret aan de oevers van de
Berkel bij Lochem. Daar kwam
vrijdagavond (dus al heel vroeg
in het jaar) Sinterklaas aangeva-
ren, vergezeld van zijn trouwe
Pieten. Aan de oevers zo'n 50
buitenlandse jongelui die hier
te gast waren bij Jong Gelre
West Achterhoek. Om de jon-
gens en meisjes, afkomstig uit

alle delen van de wereld ook
een stukje van de Nederlandse
cultuur te laten proeven, was
onze Goedheiligman verzocht
om "even" langs te komen.
Dat werd op de deel van een boer-
derij een gezellig avondje, met na-
me toen de Sint allerlei anekdotes
vertelde over het land van her-
komst van de stagiaires. Natuur-

lijk had de Sint een "wasmand"
met pakjes bij zich!

Zaterdagavond was er in de Pauw
te Warnsveld een feestavond met
de gastgezinnen, gevolgd door een
gezamenlijke lunch op zondag,
waarna de jongens en meisjes
weer naar hun stageadressen in
Nederland vertrokken.

Na maanden van voorbereiding
is het vrijdag 18 juni dan einde
lijk weer zover: de 2e editie van
het midzomerfeest in Vorden.
Het voltallige team is er hele-
maal klaar voor om er weer een
gezellig feest van te maken. Op
dinsdag 15 juni wordt er begon-
nen met de opbouw van het
feest op de feestweide voor het
kasteel. Zo wordt er een grote
tent geplaatst en zal er op het
terrein zelf de nodige aankle-
ding worden aangebracht zoals
een barbecuetent, oranjebar,
buitenbar en een terras.

Op de vrijdagavon zal Dj Oliver de
aftrap van het feest geven Hij heeft
momenteel zelfs een notering in
de Top 100 onder de naam Anti-
bazz met het nummer Major Torn.
Vervolgens zal de showband Em-
bers de tent op z'n kop zetten. De
ze uit 8 muziekanten bestaande
showband zal jong en oud aan-
spreken doormiddel van een zeer
breed repertoire. Vanaf 00.00 uur
zal dj Oliver het weer overnemen

van de showband en het feest tot
een knallend einde brengen.

Op zaterdag 19 juni is er de gratis
kindermiddag op het feestterrein.
Tijdens deze middag zal het de al-
lerkleinsten uit Vorden aan niets
ontbreken. Zo zijn er clowns, een
luchtkussen en een ballonnenwed-
strijd. Voor de ballonnenwedstrijd
zijn er drie prijzen beschikbaar ge
steld door Yvonne modespeciaal-
zaak voor de jeugd. Ook is er gratis
ranja en popcorn voor de jeugd.

Aardig detail is dat de kaartver-
koop al goed op gang is gekomen.
De kaarten zijn te koop bij Fashion
Corner, Tankstation Weulen Kra-
nenbarg en Sportcafe 't Jebbink.
Voor meer informatie kan er geke
ken worden op de website:
www.stevo.nu

Bij deze wensen alle medewerkers
iedereen alvast een gezellige
avond toe en dat we na afloop terug
kunnen kijken op een geslaagd
feest!

Ten toonstelling

Vorden in het recente verleden'
Foto's van historische gebeurte-
nissen en bekende personen,
gemaakt in de jaren '70 en '80
(foto's afkomstig uit "het Wee-
vers Archief' en in meerderheid
door de jaren heen gemaakt
door de heer Henk Braakhekke,
persfotograaf)

Persfotograaf Henk Braakhekke,
die bij de meesten Vordenaren wel
bekend zal zijn, heeft de afgelopen
30 jaar vele foto's gemaakt van
personen en evenementen van ve
lerlei aard. Veel van deze foto's
zijn in de lokale dag- en week-
bladen, zoals Contact en Het Gelders
Dagblad verschenen. Een grote
partij originele afdrukken van foto's
die ooit in Contact waren versche
nen, zijn ons twee jaar geleden ge
schonken door de heer Weevers,
van Drukkerij Weevers.

Evenals vorig jaar, heeft de Oudheid-
kundige Vereniging 'Oud Vorden'
hieruit een aantal foto's geselec-
teerd die we in deze tentoonstelling
hebben opgenomen.

LET WEL!!
Omdat er nogal wat gebeurtenis-
sen en/of personen op de foto's
staan afgebeeld die wij niet on-
middelijk konden dateren, vragen
wij u om tijdens uw bezoek aan de
ze tentoonstelling enkele jaartal-
len en/of namen op een gereed lig-
gend formulier in te vullen.

U dingt hiermee tevens mee naar
een leuke prijs. Diegene die de
meeste goede antwoorden ver-
schaft, mag als beloning het ko-
mendejaar gratisch met 'Oud Vor-
den' mee op haar jaarlijkse reisje.

1954 50 jaar 2004
Op 11 juni 2004 is het precies 50
jaar geleden dat Wim Hissink
(66) met zijn eerste melkrit begon.
Met trekker en wagen werden
de melkbussen naar de fabriek
gebracht, eerst naar Vorden later
naar Eefde.

Toen de melkbussen verdwenen
werd er in 1976 de overstap ge
maakt naar de Rijdende Melk Ont-
vangst.

Met zijn vrachtwagen bracht hij
de melk vanuit de Veldhoek, Ruur-
lo, en Barchem naar de fabriek in
Lochem.

Door de jaren heen is er natuurlijk
veel veranderd. De vrachtwagens

werden als maar groter en zijn
momenteel bijna 24 uur per dag in
bedrijf. Per jaar wordt er zo'n 52
miljoen kilo melk naar de fabriek
gebracht.

Wim brengt tegenwoordig de
melk vanuit Vorden, Hengelo,
Steenderen en omgeving naar de
Kaasfabriek in Steenderen. Wim
weet nog steeds niet van ophou-
den. Hij is niet met de VUT gegaan
en pensioen daar heeft hij ook niet
echt van gehoord.

Hij laat zich voorlopig nog regel-
matig in het rijschema inplannen
om samen met de 4 andere
chaufFeurs de melk naar de fabriek
te blijven brengen.



H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels • sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

Tonny
r^>-Uu

Verkoop/verhuur aanhangwagens^
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.q.g. 06 53405682
www.boschKer.nl

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

deBos

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

S choorsteen vegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

Op zaterdag 19 juni

12.45 uur ballonoptocht vanaf de Nijlandweg.

i3.oo uur opening, ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen.

Op donderdag 17 en vrijdag 18 juni speelt TAO in de kapel
'De deerne hef geliek'.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

TEGELS..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

OPENINGSTIJDEN: ma.13.30-17.30 u.
di. t/m vrij. 09.00-17.30 u. vrij. ook 19.00-21.00 u.
zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag gesloten.

Qroot Roessink
b l o e m e n

Prachtige lavendel
10 voor € 7,50

€ l ,00 per stuk

Mooie klimrozen
DIVERSE KLEUREN

2 voor€ 12,50
€ 8,00 per stuk

Openingstijden: ma. t/m do. 8.00-18.00 uur,
vr. 8.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.

Adres: Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo ((ikl.)
Tel. (0575) 46 16 22 • www.groot-roessink.nl

•
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De enorme kortingen laten
niets te wensen over" P=OP

Keukenvoordeel

EENMALIG!

Sanitairstunt

Verkrijgbaar in
Hengelo Gld.

CASH & CARRY ACTIE
Luxe Miele afwasautomaat
met besteklade of

bestekkorf, t.w.v.

€ 1.299,-

CQQ
nu voor € Js\Jj

(exclusief
verwijderingsbijdrage).
Deze aanbieding geldt
zolang de voorraad strekt.

Verkrijgbaar in
Hengelo Gld. en
Zevenaar

GRATIS
Luxe
Hansgrohe
Raindance
glijstang-set
t.w.v. € 340,- bij

besteding van

€ 2.500,- op
onze badkamer-
afdeling.

Wand- en vloertegel-voordeel

Showroom*
keukens met
kortingen tot

zelfs 60%

Natuurstenen
keukenbladen,
in diverse kleuren,

voor de prijs
van kunststof!
(Deze actie geldt tot l juli 2004)

GRATIS
OPSLAG VOOR

LATERE
LEVERING EN

BETALING!

superkwaliteit voor scherpe prijzen

Gekalibreerde vloer-
tegels, geschikt voor de
hele woning, in 5 kleuren,
40x40 cm. Normaal € 4J#5

nu € 27,80 m*.

Grootformaat wand-
tegels, gekalibreerd,
in 7 kleuren, 33x60 cm.
Normaal € 38$

nu € 25,85 m2

Bijpassende strips,
10x33 cm.

Normaal € Z^tJ per stuk,

nu € 5,40 per st.

l
l
l
l
l
l
l

Alle prijzen gelden inclusief BTW en uitsluitend rechtstreeks geleverd aan particulieren.

HCI. Helemaal mijn idee. J

is dealer van SEBASWN® •• UL̂ n̂ÉÜÉtófl
JnfrarOOd-CabinSS. Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Hengelo Gld.- Kruisbergseweg 13- te l . 05754681 81

Ulft - Ettenseweg 39 - t e l . 0 3 1 5 6 9 6 2 0 0

Zevenaar - Ampèrestraat 3 - tel. 0316 52 32 01



Kikarun

Freek, Anne, Evie & Joost de Klein

Afgelopen zaterdag was het zo-
ver. Samen met vrienden ging
de familie de Klein wij naar
Bloemendaal om daar voor "Ki-
ka" 5 kilometer te lopen.

Kika staat voor "kinderen kanker-
vrij". Deze stichting werft fondsen
ten bate van de 7 kinderkanker-
centra in Nederland.

Kika ondersteunt specifiek onder-
zoek waarmee versneld Thera-
pieën beschikbaar komen voor een
betere behandeling en genezing
van kinderkanker. Om op diverse
manieren aandacht aan het kin-

derkankerfonds te geven en de
stichting "Kika" meer bekendheid
te geven, vond er dit jaar een spon-
sorloop plaats. Met deze sponsor-
loop probeerde Kika zo veel moge
lijk geld in te zamelen voor het
fonds. De heerlijke tocht ging over
het strand en door de duinen. Na
afloop kon men zich nog even uit-
leven op het springkussen en uit-
waaien op het strand, al waaide
het wel erg hard.

De familie de Klein sponsorde
door met met zijn vieren en de ou-
ders voor iedere kilometer die
men liep per persoon l euro per ki-

lometer te betalen. Ook ging men
de Vordense ondernemers, fami-
lie, buurt, schoolteam, vrienden
en collega's van de ouders af om
geld op te halen voor dit goede
doel. Bij de Vordense ondernemers
vroegen we ook T-shirts of ander
reclame materiaal om op de T-
shirts te maken.

Het geheel zag er gezellig uit, zoals
ook op de foto te zien is.

Al met al wil men op deze manier
al de sponsors ontzettend bedan-
ken, want men heeft maar liefst
€ 666,— opgehaald.

Springwedstrijden turnen
met drie honderd kinderen!

Drie honderd enthousiaste kin-
deren op een zaterdagmorgen
in de sporthal 't Jebbink bete-
kent voor een organisatie, in dit
geval de Vordense gymvereni-
ging "Sparta" en WIK uit Wich-
iiiond, dat er heel wat van hen
wordt geëist.

Deze twee verenigingen organi-
seerden nl. Springwedstrijden tur-
nen voor kinderen vanaf 6 jaar.
Deelnemende verenigingen waren
verder DOG uit Baak; DIO, Keyen-
borg; Achilles, Hengelo; 't Peeske,
Beek; RGV uit Ruurlo en Vaardig
en Sterk uit Velp. De wedstrijden
op D en E niveau werden gehou-

den op de minitrampoline, idem
met kast en met paard; de lange
mat en de kast. De drie beste groe-
pen van elk onderdeel plaatsten
zich voor de finale welke op 19 juni
in Aalten wordt gehouden. Helaas
voor "Sparta" en "WIK", zij vielen
niet in de prijzen.

DE NUMMERS l VAN ELK
ONDERDEEL WAREN:
Minitramp vrij: 6 t/m 9 jaar, DOG;
9 t/m 12 jaar (D) 't Peeske; 9 t/m 12
jaar (E) Achilles;

10 t/m 16 jaar (E) Achilles; 15 plus (E)
DOG; 10 t/m 16 jaar (D) 't Peeske.

Lange mat: 6 t/m 9 jaar RGV; 9 t/m
12 jaar (D) RGV; 15 plus (E) DOG; 9
t/m 12 jaar (E) Achilles; 10 t/m 16
jaar (E) Achilles en DOG een ge
deelde eerste plaats; 10 t/m 16 jaar
(D) RGV.

Kast met plank 10 t/m 16 jaar (E)
DIO; 15 plus (E) DOG; 9 t/m 12 jaar
(D) DOG; 9 t/m 12 jaar (E) DIO.

Minitramp kast 10 t/m 16 jaar (E)
Vaardig en Sterk; 9 t/m 12 jaar (E)
DIO; 9 t/m 12 jaar (D) RGV.

Minitramp paard: 10 t/m 16 jaar (E)
DIO; 15 plus (E) DOG; 10 t/m 16
jaar (D) RGV

G E N D A V O R D E N
Iedere dag:

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

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe
fenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus,
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

JUNI
8 ANBO dagfietstocht.
9 ANBO klootschieten Kleine

Steege.

9 Handwerkmiddag + kraamver-
koop Welfare de Wehme.

9 HSVde Snoekbaars, seniorwed-
strijd.

10 Klootschieten bij Vordense Pan.
10 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
10 HSV de Snoekbaars, 55+ wed-

strijd.
12-13 Zomerspektakel Kranenburg.

Kindermiddag, vogelschieten.
Boh Foi Toch.

14 t/m 17 Avondvierdaagse Sparta.
16 ANBO klootschieten Kleine

Steege.
17-18 Oranjefeest Wildenborch.
17 Klootschieten bij Vordense Pan.
19 St. Vriendenkring Klein Axen,

lezing Jeroen Heindijk.
20 NK touwtrektoernooi Medler.
21-25 Zwemvierdaagse.
23 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme.
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 HSV de Snoekbaars 55+.
24 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
27 HSV de Snoekbaars, vierhoek-

wedstrijd.
30 ANBO klootschieten Kleine

Steege.

Gezinsspeurtocht
Op Landgoed 't Enzerinck or-
ganiseert Vereniging Natuur-
monumenten op zondag 20 ju-
ni een gezinsspeurtocht. (Groot-
)ouders met (klein-)kinderen in
de leeftijd van 4 t/m 12 jaar kun-
nen starten met de tocht'Kruip
in de huid'. Het startpunt van
de speurroute is op de parkeer-
plaats bij Landgoed 't Enze-
rinck aan de Almenseweg.

Voor meer info kan men contact
opnemen met Bezoekerscentrum
Veluwezoom, tel. (026) 497 91 00.

KRUIP IN DE HUID...
Zoals de naam al zegt, kruip je tij-
dens deze tocht telkens in de huid
van een ander dier. Hoe voelt het
om een mol te zijn? Of een spin?
Of een ....? Wie zijn je vrienden en
voor wie ben je bang?

Na afloop krijg je een masker mee
om thuis te knutselen.

En? Is er een dier waarmee je zou
willen ruilen? Of kruip je toch het
liefst weer terug in je mensen-
huid?

itievaria
Vrijdag 28 mei
Op de Koekoekstraat te Vierakker
vond een ongeval plaats. Twee be-
stuurders passeerden elkaar waar-
bij ze tegen elkaar aan botsten. Bei-
de voertuigen raakten beschadigd.

Op de Almenseweg/Oude Borculose-
weg werd er graffiti aangebracht
op een verkeersbord en schrikhek.
Er werden hakenkruizen en andere
teksten aangebracht.

Zondag 30 mei
Op de Zutphenseweg vond een
eenzijdig ongeval plaats. Een be-
stuurder van een personenauto
had zijn voertuig niet de gehele
tijd onder controle en kwam in
het bouwland tot stilstand. De au-
to raakte beschadigd, bestuurder
bleef ongedeerd.

Dinsdag l juni
Aan de Nieuwstad werd een in-
braak gepleegd in een bouwkeet.
Men heeft het slot geforceerd en
enkele stoelen verwijderd en over-
gebracht naar een in aanbouw
zijnde woning. Er worden geen
goederen vermist.

Donderdag 3 juni
Op de Vordenseweg werd een
groepje jongelui vuurwerk afge-
stoken waardoor een paard van
slag raakte. Na onderzoek werd de
jeugd getraceerd en werd er een
proces-verbaal opgemaakt.

Op de Rondweg werd een tech-
nische verkeerscontrole gehouden.
Een aantal lesauto's en vracht-
wagen werden gecontroleerd of de
verplichte papieren in orde waren.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN, MET INGANG
VAN l MEI
Gevonden: diverse sleutels; brillen
(lx metalen montuur en een zon-
nebril met bruine glazen); fiets
(blauw van het merk Romein, heren).

Verloren: Creditpas; sleutelbos
(VW polo); regenpak (maat 5,
blauw/wit); sleutel (Seat); gouden
ketting (5 diamantjes); bril (blau-
we etui); armband (gouden slaven-
armband); riem (dames, bruin leer
met koper beslag); mobiele tele-
foon (Nokia met camera); boorma-
chine (Makita); Horloge (metaal);
diverse sleutels.

De openingstijden van het politie-
bureau in Vorden zijn gewijzigd.
Men kan binnenlopen tussen
10.00 en 12.00 uur. Vanaf l juni
2004 kan er via internet aangifte
gedaan worden op www.politie.nl

Wanneer u aan bureau aangifte
wilt doen, wordt er verzocht van te
voren te bellen voor een afspraak.

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.



Hans Smees wederom 'wildcard'
voor Dutch TT

Rijbewijskeuring 7Q-plussers

TT 'wildcard'rijder Hans Smees

Afgelopen week kreeg Hans het
verlossende telefoontje van de
K.N.M.V.: zij hadden besloten
om Hans, net als vorig jaar,
weer een Vildcard' toe te ken-
nen. Hierdoor mag hij mee-
doen aan de 250cc Gauloise
Dutch TT. Deze wordt verreden
op 26 juni. Hans zal er alles aan
doen om zich met jongens als
wereldkampioen Manuel Pog-
giali en Roberto Rolfo te kwa-
lificeren.

Zijn doel is om zich te plaatsen
voor de wedstrijd en het uitrijden
daarvan. Bram Appelo, ook uitko-
mend in de 250cc, zal in dat week-

end meedoen in het Europeesch
kampioenschap welke op dezelfde
dag wordt verreden.

Tijdens het Pinksteerweekend wed
er in Oss op het nieuwe circuit 'de
Vorstengrafdonk' een wedstrijd
om het Nederlands kampioen-
schap verreden. Hans Smees be
haalde net als in de training een
prima tweede plek tijdens de
250cc wedstrijd, achter winnaar
Patrick Lakerveld maar ruim voor
derde man Henk v.d. Lagemaat.
Tonny Wassink was er net als in
Eemshaven dit keer niet bij. In de
supersport kon Mile Pajic niet
meedoen i.v.m. een gebroken

Foto: Henk Teerink

middenvoetsbeentje, opgelopen
tijdens een val in Eemshaven.
Swen Ahnendorp haalde de finish
ook niet ondanks dat hij zich pri-
ma als derde had gekwalificeerd.
Arie Vos daar in tegen scoorde een
uitstekende tweede plaats voor het
Pajic Kawasaki team achter win-
naarjan Hanson uit Zweden.

Harry van Beek uitkomend voor
het Hartelman Yamaha team ken-
de ook geen geluk, hij kreeg een
highsider te verwerken. Aanko-
mend weekend worden er races in
Raalte gereden op de 'Luttenberg-
ring', ook voor het Nederlands
Kampioenschap.

1919 85 laar 2004

Fa. Jansen „de Smid
Wie jarig is trakteert:

wij geven 25% korting
op alle artikelen.

Elke maand vanaf € 10,- één kassabon inleveren bij de kassa
met naam en adres voor drie grote prijzen die elke maand
worden getrokken uit de bus. Voor de maand juli prijzen o.a.:

• Brabantia strijkplank
• Verstelbare aluminium zitstoel
• Broodrooster
Deze actie loopt tot en met eind december 2004.

Fa. Jansen „de Smid"
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

U W A D R E S

xaecoN

HOME

Nieuwe collectie

gordijnstoffen

van D'IMAGO®

Voor elke smaak, van klassiek tot

modern. Kom naar de Deco Home

winkel en laat u inspireren door

de sprekende kleuren en dessins.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Onze openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag 08.30-17.30 uur

vrijdag 0830-20.00 uur
zaterdag 0830-16.00 uur

IHengelo Gld.. tel. 0575-464000
Zelhem. tel. 0314-621998

Als gevolg van de enorme, aan-
houdende belangstelling voor
de rijbewijskeuringen voor 70-
plussers is er maandelijks gele-
genheid zich medisch te laten
keuren. In de regio's Ruurlo,
Vorden, Warnsveld en Zutphen
staat de keuring open voor
leden van alle ouderenbonden
en overige belangstellenden,
mits deze laatstgenoemden
bereid zijn alsnog lid te worden
van één der ouderenbonden.

De keuringen vinden plaats in het
woon- en zorgcentrum 'De Weh-
me', Nieuwstad 32 te Vorden. De
eerstvolgende keuringen vinden
plaats op de zaterdagen 26 juni, 31

juli en 28 augustus. De kosten van
de keuring bedragen € 25.00.

Voor aanmelding en/of informatie
kan men dagelijks tusssen 10.00
en 17.00 uur terecht bij het se-
cretariaat van de ANBOafdeling
Vorden, telefoon (0575) 55 20 03.

Wij willen er nog op wijzen, dat
een tijdige controle van de afloop-
datum van de geldigheid van uw
rijbewijs van groot belang is. Im-
mers, als uw rijbewijs verlopen is
en u neemt toch met uw auto deel
aan het verkeer, dan neemt u o.a.
het risico, dat bij een (overigens
onverhoopt) ongeval de verzeke-
ring de schade niet dekt.

Circus Benelux in Ruurlo
De magie, de betovering en na-
tuurlijk de beleving van het cir-
cus: wat is er heerlijker dan de
onpersoonlijke wereld buiten
te laten en twee volle uren te ge-
nieten van het circus. Circus Be-
nelux is een authentiek, gezel-
lig en bovenal tradioneel circus

'met vele dieren en geschikt
voor de hele familie. Daarnaast
is het goed betaalbaar in deze
moeilijke euro-tijden.

kleinste podium ter wereld. Jonge
artiesten hebben de toekomst, zo-
als Georgina, die acrobatiek op een
moderne manier weet te brengen.
Ook zal het publiek in de ban zijn
van het speelse en vrolijke hon-
dennummer dat het duo Nawris
opvoert. Circus Benelux doet de
kwalificatie 'dierencircus' alle eer
aan. De diverse paardendressuur-
nummers hebben een ereplaats in
het programma: verschillende in-

Het circus bestaat voor en door de
mensen, en daarom brengt Circus
Benelux voor jong en oud een boei-
end programma, hartverwarmend
en ontroerend. Van vrijdag 11 tot
en met zondag 27 juni is Circus Be
nelux in Ruurlo, achter De Bunde-
ling.

Drijvende kracht en spil van dit
circus is Karin Range (zie foto). Zij
is afkomstig uit en geschoold in
het voormalig vermaarde staatscir-
cus van Oost-Duitsland. Haar oplei-
ding (dompteur en verzorger) staat
er borg voor dat de dieren in haar
circus in prima conditie zijn.

De dressuur is op een zodanige
methode uitgevoerd dat de dieren
op geen enkele wijze met stress
moeten leven. Tijdens de twee uur
durende voorstelling wordt het
publiek getrakteerd op diverse die
rennummers, zoals een roofdiere
nact waarin speelse Bengaalse tij-
gers evenwichtsoefeningen en
sprongen tonen, en de Afrikaanse
leeuw Mopsie.

De roofdieren zijn nog jong en in
het circus geboren. Ze worden op
een zeer speelse manier getraind,
belonen is beter dan straffen, Ook
op acrobatisch gebied heeft Circus
Benelux heel wat te bieden. Hoog
in de nok van de tent vindt lucht-
acrobatiek plaats in de stijl van
een echte Space Power Girl. Verder
zijn artiesten te zien op het aller-

drukken van de Spaanse Hogerij-
school op een prachtige Friese
hengst, vrijheidsdressuur van
Noorse fjordenpaardjes en de dolle
fratsen van een hele kudde pony's.
Wat te zeggen van de lama's, de
fiere vertegenwoordigers uit het
hoge Andesgebergte van Zuid-
Amerika.

Wanneer ze de piste betreden, kan
het publiek genieten van folklore
uit Argentinië en Peru. In een cir-
cus mag de clown niet ontbreken,
vandaar dat jong en oud kunnen
smullen van de Tsjechische clown
Nowy. 'Reisleidster1 Renee van
Veen verzorgt de presentatie op
uw tocht door de continenten,
clownerie en andere gekkigheid
en belooft u een veilige terugkeer
op Nederlandse bodem!

Voor de voorverkoop van kaarten
is de circuskassa geopend vanaf
woensdagmiddag 9 juni. De kassa is
tijdens de voorstellingsuren gesloten.

Data voorstellingen: woensdag 16
en 23 juni, middag- en avondvoor-
stelling; vrijdag 11, 18 en 25 juni
avondvoorstelling; zaterdag 12,19
en 26 middag- en avondvoorstel-
ling; zondag 13, 20 en 27 juni mid-
dagvoorstelling.

Op de dinsdagen en donderdagen
geen voorstellingen. Informatie en
reserveringen: (06) 30 00 75 01 of
(06) 51 90 28 37, of (06) 13 31 55 43.



Die is van mij!

Amanda Bresser uit Warnsveld
mocht afgelopen woensdag 2
juni de kreet die werd gebruikt
voor de Grafimedia campagne
letterlijk nemen: Zij won een
Playstation n.

Amanda had met al haar klasge-
nootjes van OBS Welgelegen uit
Warnsveld op 19 februari j.1. een
bezoek gebracht aan Drukkerij
Weevers te Vorden in het kader
van de Nationale Grafimedia Dag.
Een dag die door de werkgevers-

en werknemersorganisaties in de
grafische sector en het kenniscen-
trum GOC in het leven is. geroepen
om de dynamiek, veelzijdigheid
en loopbaanmogelijkheden van de
grafimediabranche onder de aan-
dacht te brengen onder de noemer:
G-KRACHT.
Aan deze landelijke open dag was
een prijsvraag gekoppeld. Amanda
wist alle vragen goed te be-
antwoorden en had een originele
slagzin: 'Het is gewoon supergaaf!'
volgens Amanda.

En nu dus helemaal! Ze werd uit-
genodigd om samen met 5 andere
winnaars de prijs in ontvangst te
komen nemen bij Drukkerij De
Gans in Amersfoort die, centraal
gelegen, als gastheer optrad.

Namens G-Kracht was Femke
Nelissen aanwezig en Drukkerij
Weevers liet zich vertegenwoor-
digen door Jan Bijvank. Een mooie
afsluiting dus van de campagne
'Grafimedia - iets voor jou' versie
2004.

Feith in de Orangerie
Op zondagmiddag 13 juni geeft
de bekende sopraan Henriette
Feith een concert in de Orange-
rie Vordenseweg 2 te Ruurlo. Re-
gina Albanez begeleidt haar op
de luit (theorbe). Henriette
Feith studeerde aan het Swee-
linck Conservatorium in Am-
sterdam bij Cora Canne Meijer.

t- Zij is sinds haar afstuderen so-
listisch actief geweest in orato-
ria, barok-, en bovenal, kamer-
muziek.

Met de pianist Maurice Lammerts
van Bueren vormt zij sinds 1995
een vast duo, dat met grote regel-
maat liedrecitals geeft, onder an-
dere voor de vereniging "Vrienden
van het Lied". Zij traden op in con-
certseries van de Kleine Zaal van
het Concertgebouw in Amster-
dam, de Rotterdamse Doelen, het

^ Frits Philips Muziekcentrum in
Eindhoven en De Vereeniging in
Nijmegen. Zij gaven in januari
2002 een recital in het Institut Ne
erlandais in Parijs. Als duo volgden
zij lessen bij Rudolf Jansen en Gra-
ham Johnson.

Henriette Feith werd geselecteerd
voor deelname aan het zomer
(Lied-) programma aan het Steans
Institute for Young Artists beho-
rende bij het Ravinia festival in de

V.S. waar zij werkte met o.a.Tho-
mas Allen, Roger Vignoles en Peter
Schreier. Zij volgde verder master-
classes van o.a. Barbara Bonney.
Henriette Feith verleent veelvuldig
haar solistische medewerking aan
oratorium-, cantate-, en passiecon-
certen door het hele land. Zij zong
op verschillende Europese barok-
festivals (Utrecht, Lavasseau en
Vienne, Haut Limosin, Brugge). Zij
zong de sopraansoli in Handels
"Funeral Anthems" tijdens een Eu-
ropese tournee (Cremona, Boeda-
pest, Istanbul en Halle) in juni
2002 met het Amsterdam Baroque
Orchestra o.lv. Ton Koopman.

In het 20ste eeuwse repertoire
voelt zij zich ook thuis. Zo zong zij
de sopraan solo in Samuel Barber's
"Knoxville, Summer of 1915 " (we
derom in het Frits Philips Muziek-
centrum), en werd zij door de com-
ponist Daan Manneke uitgenodigd
enkele werken uit te voeren. Hier-
onder een premièrewerk, dat te-
vens door haar op c.d. werd opge-
nomen. Haar affiniteit met oude
muziek blijkt ook uit de recitals
die zij regelmatig geeft met de cla-
veciniste Marieke Spaans alsook
met luidste Regina Albanez.

Zij zong de rol van Euridke (Orfeo,
Monteverdi) en van Belinda (Dido

& Aeneas, Purcell). Zij zingt regel-
matig in het Nederlands Kamer-
koor en het Amsterdam Baroque
Choir, dat onder leiding staat van
Ton Koopman.

Regina Albanez studeerde gitaar
bij Henrique Pinto in haar geboor-
teland Brazilië. Aan de Universiteit
van Campinas behaalde zij het di-
ploma compositieleer. Zij studeer-
de renaissance- en barokluit, the
orbe en barokgitaar bij Toyohiko
Satoh aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag, bij wie ze
haar studie in 1993 afsloot. Als een
van de meest actieve luitspelers in
Nederland speelt ze met o.a. het
Icarus Ensemble, Le Parnasse,
Compagnia Vocale en het Utrechts
Barok Consort. Ze is regelmatig te
horen in Frankrijk, België, Duits-
land, Nederland, Oostenrijk, Brazi-
lië en Japan. Zij trad onder meer
op in de festivals van Vlaanderen,
Innsbruck, Graz en in het Holland
Festival Oude Muziek.

Toegangskaartjes aan de ingang
van de zaal en reserveren bij mevr.
N. de Leeuw, tel. (0573) 45 38 30.

Leden van de KunstKring Ruurlo
ontvangen € l.- korting.
Zie ook www.kunstkringruurlo.nl
Zie ook de Contactjes.

Unieke cursus in Oost-Gelderland

Cursus helpt patiënten
en hun partners omgaan met
de ziekte in hun dagelijks leven
Op pad met Parkinson, de cur-
sus voor parkinsonpatiënteii
en hun partners, is uniek in
Nederland. Binnenkort start de-
ze cursus in Oost-Gelderland.
Doel van de cursus is leren om-
gaan met de gevolgen van deze
ziekte in het dagelijkse leven.
De cursus is geschreven door
Anneke Blok, die zelf de ziekte
van Parkinson heeft.

Anneke Blok vertelt: "Wanneer de
ziekte van Parkinson wordt gecon-
stateerd, stort je wereld in elkaar.
Je weet datje nooit meer beter zult
worden. De ziekte heeft ook ver-
gaande gevolgen voor je gezin en
je sociale leven. Je weet dat je
steeds afhankelijker zult worden
van anderen. Gewone dingen als
koken, werken, vakantie vieren en
boodschappen doen worden
steeds moeilijker. Natuurlijk zijn
er medicijnen die de symptomen
onderdrukken, maar deze hebben
allerlei bijwerkingen en werken
niet eindeloos. De medische kant
van de ziekte is redelijk geregeld,
maar hoe je er in je dagelijkse le-
ven mee om moet gaan, moet je
zelf uitzoeken."

DAGELIJKSE HINDERNISSEN
De ziekte van Parkinson heb je
niet alleen, het treft je hele gezin.
Opeens is er een ouder die niet
meer kan meedoen, die de ene dag
wel en de volgende dag niet kan
wandelen, fietsen of stoeien. Ook
voor de partner verandert het le-
ven. De positie is niet meer gelijk-
waardig, de een wordt afhankelijk
van de ander. Tijdens de cursus
leer je hiermee omgaan en er met
je partner over praten. De verhalen
van anderen geven steun en de

cursisten herkennen eikaars situa-
ties. Ook blijkt dat de cursisten
elkaar tips en oplossingen geven
voor dagelijkse hindernissen. Er is
begrip en erkenning, iets dat heel
belangrijk is voor het verwerken
en leren omgaan met deze ziekte.

ONDERSTEUNING
Anneke benaderde Vereniging
Kruiswerk Oost-Gelderland voor
ondersteuning bij de uitvoering
van de cursus. Inmiddels is er een
groep vrijwilligers opgeleid tot
cursusbegeleider. Er werden spon-
sors gezocht voor het drukwerk
van de cursusboeken en de hand-
leidingen voor begeleiders. Een
team van enthousiaste begeleiders
staat klaar om de cursussen te
gaan geven. De cursus bestaat uit
tien tot twaalf bijeenkomsten.
Dankzij subsidie van Vereniging
Kruiswerk Oost-Gelderland kost
deelname aan Op pad met Parkin-
son n 50.- per persoon, inclusief
het werkboek. De cursus is be-
doeld voor Parkinsonpatiënten
met hun partners, maar zowel
Parkinsonpatiënten als partners
kunnen ook alleen deelnemen.

INFORMATIE
Men kan voor deze cursus op de
belangstellendenlijst laten plaat-
sen. Met het bepalen van de locatie
houden we rekening met de woon-
plaatsen van de cursisten. Voor
meer informatie kan men contact
opnemen met Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland, op de werkdagen
's morgens via (0314) 36 81 81 of
cursus@verenigingkruiswerk.nl
Men kan ook via de website infor-
matie aanvragen of zich opgeven
voor de cursus:
www.verenigingkruiswerk.nl

Al 15 jaar een geurig en kleurig gebeuren

Feestelijk seizoen voor
Kruidentuin 't Zunnehöfken

Kruidentuin 't Zunnehöfken
staat weer aan het begin van
een nieuw seizoen, waarin de
Werkgroep belangstellenden wil
informeren over de meer dan
150 soorten kruiden in de tuin.

Naast keukenkruiden zijn er ook
geneeskrachtige, homeopatische
en bijbelse planten. Verder komen
er enkele bijzondere vruchtbo-
men, oude landbouwgewassen en
bij- en vlindervriendelijke planten
voor. Tussen de perken bevinden
zich verharde paden, dus ook toe
gankelijk voor rolstoelen.

't Zunnehöfken is een openbare
kruidentuin en wordt onderhouden
door vrijwilligers van de Werk-
groep kruidentuin ,t Zunnehöf-
ken. De Werkgroep stelt zich ten
doel om het kruidengebruik uit
lang vervlogen tijden te promoten.

De tuin is dagelijks vrij toeganke
lijk. Tijdens de zomermaanden
zijn er speciale openingstijden. Ter
gelegenheid van het 15 jarig be
staan, zijn er extra activiteiten in
de tuin. Er zijn vrijwilligsters aan-
wezig die een gratis kruidenhapje
presenteren en informatie ver-
strekken.

DE TUIN IS OPEN OP:
17 juni 's avonds; l, 15 en 29 juli
ook 's avonds; 12 en 26 augustus
's morgens. Men is van harte wel-
kom. Tijdens de Zomerfeesten op
24 juli en 7 augustus zijn er 's mid-
dags activiteiten.

De kruidentuin is gelegen naast
het NPB gebouw Piersonstraat 4
nabij de Rabobank in Zelhem.
Voor rondleidingen en informatie
kan men contact op nemen met:
Janny Neysen, tel (0314) 62 31 05.
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Bobbus opstapplaatsen '
Vorden, De Herberg 2? :40 * Wamsvetó, Ooyerweg - De Kef 21:50

Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurio .Nieuwe weg 22:30 *

Barcriem, Kerk 22:40 * Loc/iem, Wo/fers Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorsse/, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,

Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,
Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.

Voor meer info kijk op mW.WITKAMP.COM

JMV is een in 1938 opgericht ISO 9001:2000 gecertificeerd
familiebedrijf dat buisbevestigings- en aardingsmaterialen
levert aan de elektrotechnische branche.
In Nederland is het merk de absolute marktleider op boven-
genoemd gebied.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een parttime:

administratief
medewerker m/v ds tot 20 uur)

Uw functie bevat o.a. het verrichten van diverse acti-
viteiten binnen de financiële- enb verkoopadministra-
tie en algemene kantooractiviteiten.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer
en houdt van openheid.
Kennis van administratieve software, evenals werk-
ervaring is gewenst

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw CV en begeleidend schrijven ta.v. de heer
D.EJ. Jansen.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:
d.jansen@jmv.nl

Industrieweg 1, 7251JT Vorden
Postbus 21,7250 AA Vorden
T:+31 575551564
F:+31 5755511 15
E: info@jmv.nl
l: www.jmv.nlWWWJMV.NL

UITVOERING
TONEELVERENIGING
TAO WILDENBORCH

Donderdag 17 en vrijdag 18 juni

Opgevoerd wordt het blijspel in dialect

'De deerne hef geliek'
geschreven door Anton Hanik, vertaald door Willem Witterdink.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities. Telefoon (0575) 55 W10

SPANNEVOGEL
cie/ gon/

UITVALSCHERMEN

10%
KORTING
OP AL DEZE

TYPEN
ZONWERING!

GRATIS
MONTAGE!

MARKIEZEN

SCREENS

GE DT OOK VOOR
•KTRISCHI BEDIIENING!

ROLLUIKEN

KNIKARMSCHERMEN

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 46 14 84 - Dorpsstraat 27, Ruurio, (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

COntdCtJBSY Het cement tussen vraag en aanbod!

JUBILEUM-
ACTIE

70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT 70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten

laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23



Uit de Homeopathiepraktijk...

...van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld
Een en al geur op een rozenterras

In deze column vertel ik elke
twee weken over voorvallen uit
mijn praktijk voor klassieke
homeopathie. Hiermee wil ik u
een duidelijker beeld geven van
wat klassieke homeopathie is,
wat het niet is, en aandacht be-
steden aan veelvoorkomende
klachten die goed te behande-

» len zijn door homeopathie op
een juiste wijze toe te passen.

Vanaf heden beantwoord ik in de-
ze column ook vragen die mij re-
gelmatig gesteld worden. Heeft u
een vraag, dan kunt u mij deze
stellen per telefoon of e-mail.
Deze week wil ik ingaan op de
vraag wat homeopathie kan bete-
kenen bij schimmelinfecties.

HOMEOPATHIE BIJ
SCHIMMELINFECTIES

^ Schimmels kunnen op diverse
plaatsen in en op het lichaam
voorkomen. Bij voorbeeld op de
hoofdhuid, in de liezen en in de
oren komen schimmels vaak voor
en die veroorzaken onder andere
jeuk en (wit)verkleuring van de
huid. Zwemmerseczeem is eigen-
lijk ook een huidschimmel. Een
schimmel die zich vestigt in het
mondslijmvlies van bijv. baby's
veroorzaakt daar spruw.

Toch zijn schimmels niet alleen
vervelend voor de mens en zijn ze
zelfs van essentieel belang als
ze tenminste op de plaats blijven
waar ze hun functie hebben.

In de darmen vormen ze namelijk
een essentieel onderdeel van de
voedselvertering. Duizenden bac-
teriën, gisten en schimmels leven
hier met elkaar in balans, symbio-
se genaamd. Deze balans kan ech-
ter verstoord raken, en een schim-
mel gaat zich dan vestigen op
plaatsen waar deze eigenlijk niet
thuishoort.

Vaginale schimmelinfecties
Een nog niet besproken schimmel
is de vaginale schimmelinfectie.
De meeste vrouwen krijgen hier
tijdens de vruchtbare jaren wel
eens last van. De klachten bestaan
uit jeuk, roodheid en een brande-
rig gevoel in en rond de vagina
en/of ongewone vaginale afschei-
ding. Een vaginale schimmel is in
principe niet gevaarlijk omdat de
schimmel niet doorgroeit naar de
baarmoedermond of de eierstok-
ken.

Oorzaken van vaginale schim-
melinfecties
Een schimmel krijgt alleen de
kans om zich te vestigen als daar
een voedingsbodem voor is. Ver-
minderde weerstand is de belang-
rijkste algemene reden dat schim-
mels zich kunnen vestigen.

Specifieke oorzaken voor vaginale
schimmelinfecties zijn:
- het vaak (inwendig) wassen of

spoelen van de vagina. Hierdoor
wordt de natuurlijke barrière
die bestaat uit een zuur milieu
aangetast.

- anticonceptie (de pil, oestrog-
eenhormoon).

- Gebruik van antibiotica. Met na-
me penicilline kan als bijwer-
king een schimmelinfectie in de
vagina geven.

- (vergeten) tampons.
- kleine beschadigingen van het

slijmvlies.
- het slikken van bepaalde hormo-

nen.

Homeopathische oplossingen
In de meeste gevallen zal de huis-
arts bij schimmels schimmel-
dodende middelen voorschrijven.
In het geval van een vaginale
schimmelinfectie zijn dat vaginale
zetpillen of tabletten, of een
schimmelwerende crème of zalf.
Deze onderdrukkende maatrege-

len kunnen inderdaad soelaas bie-
den en soms komt de schimmel
ook niet meer terug.
In mijn praktijk zie ik echter men-
sen die al vaak meerdere medica-
menten hebben gehad en waar
toch de schimmel iedere keer weer
hardnekkig de kop opsteekt.

Een goed gekozen homeopathisch
middel kan in deze gevallen een
blijvende oplossing bieden. De
structurele aanpak die het beste
werkt is het wegnemen van de voe-
dingsbodem die de schimmel de
kans geeft om te kunnen voortbe-
staan. Het wegnemen van die voe-
dingsbodem gaat in zijn werk
door enerzijds te kijken welke fac-
toren van buitenaf bij de patiënt
de eventuele problemen geven.
Hier kan de patiënt dus zelf grote
invloed hebben op de genezing.
Anderzijds wordt er gekeken waar
de innerlijke factoren liggen
waardoor de fysieke (en mentaal-
emotionele) weerstand verzwakt
is. Voor deze innerlijke factoren
krijgt de patiënt een homeopa-
thisch en/of weerstandopbouwend
middel.

Deze aanpak duurt langer dan de
gangbare methodes maar mist
zijn doel niet. Ik kies hierbij in de
klassieke homeopathie voor een
structurele benadering in plaats
van voor symptoombestrijding,
door de oorzaak van de klacht weg
te nemen. Alleen dan is een blij-
vende oplossing een feit.

TOT DE VOLGENDE KEER!
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd, vergoeding
door zorgverzekeraars, Gezond-
heidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

Prijswinnaars 'Spring is in the (H)air
& Beauty* bij Martine Hair & Beauty

Op zaterdag 15 mei organiseer-
de Martine Hair & Beauty de
workshop niet kijken maar
doen. Naast de Workshop Sty-
len en Föhnen in de kapsalon
en de Workshop Make-up in de
schoonheidssalon was er in de
zonnestudio een demonstratie
van SPRAYSUN, de sensatie op
bniiningsgebied. Deze middag
konden de mensen ook kennis
maken met de verschillende
massage mogelijkheden bij
massagepraktijk Personal Touch.

DEELNEMERS MAAKTEN
KANS OP MOOIE PRIJZEN
Op zaterdag 29 mei jl. werden de
prijzen uitgereikt door Martine
(Martine Hair & Beauty) en Leonie
Eenink (Personal Touch).

Wendy ten Kate en mevrouw Vis-
scher wonnen een dinerbon aan-
geboden door restaurant 't Olde
Schot; Saskia Walgemoet, Gonny
Wesselink en Hennie Bosch won-
nen een kledingbon aangeboden
door Kaylee Fashion uit Zutphen;

Mevrouw Eenink en mevr. Koen-
ders wonnen een stel gekleurde
contactlenzen aangeboden door
Het Huis Rinck Opticiens uit Zutphen.
De hoofdprijs, een Beautypakket
ter waarde van 75 euro, bestaande
uit een knipbehandeling, schoon-
heidsbehandeling en een massage,
aangeboden door Martine Hair &
Beauty en Personal Touch is ge-
wonnen door mevr. E. Momberg.
Martine Hair & Beaty wenst alle
prijswinnaars veel plezier met
hun prijs.

Zorg voor een bedwelmend rozen terras door te kiezen voor geurende rozen

Met rozen kun je letterlijk alle
kanten op. In de tuin, op het ter-
ras, tegen een muur, hek of
schutting. Veel soorten bloeien
al vanaf mei tot ver in het na-
jaar. En wie houdt van de heer-
lijke lucht van rozen, zoekt
voor het rozenterras geurende
rozen uit.

Rozen zijn dankzij de lange bloei,
de heerlijke geur en romantische
uitstraling nog altijd een van de
populairste planten. Ze houden
over het algemeen veel van zon,
hoewel er ook klimrozen zijn, zo-
als de 'New Dawn' en 'Pink Cloud',
die met minder zon toekunnen,
als ze maar licht staan. Zoek daar-
om een plekje uit voor een rozen-
terras, waar voldoende zon komt.

KLIMROZEN
Kies voor de 'wandbekleding' van
het terras voor een klim- of leiroos.
De takken kunnen we leiden door
ze in de gewenste groeirichting op
te binden tegen een muur, hek of
pergola.

Zet leirozen niet te dicht tegen een
muur of schutting, maar zorg dat
de wind vrij spel heeft. Het meren-
deel van de leirozen bloeit het he-
le seizoen door.

Kies op de hoeken van het terras
bijvoorbeeld voor stamrozen.
Stamrozen zijn struikrozen, die op

een vooraf gekweekte stam wor-
den geënt. Ze zijn in allerlei kleu-
ren en meer lengtes te koop.

Zorg bij wat langere stamrozen
voor wat extra stevigheid in de
vorm van een tonkinstok om te
voorkomen dat de kroon afbreekt
bij harde wind.

Bij rozen in potten denken we in
de eerste plaats aan miniatuur-
roosjes. Maar ook niet al te hoge
trosrozen en grootbloemige rozen
zijn goed mogelijk. Belangrijk is
dat de potten voldoende groot zijn
voor de ontwikkeling van wortels.

De grond, waarin we de rozen zet-
ten, moet net als die in de tuin,
rijk aan voedingsstoffen zijn. Het
gemakkelijkst is het om echte ro-
zengrond te kopen.

Geef ze verder twee keer per jaar
een portie langdurig werkende
rozenmeststof, bijvoorbeeld na de
snoei in maart en na de eerste
bloei.

WIND
Wind is een lastige factor. Kijk uit
voor teveel wind. Bloemen, blade-
ren en jonge twijgen kunnen be-
schadigen en uitdrogen. Maar te-
gelijkertijd mogen de rozen ook
weer niet té beschut staan, want
dan slaan ongedierte en schimmel-
ziektes eerder toe.

Zingen in een
kamerkoor
Al een aantal jaren zuigt er in
Zutphen en omgeving een en-
thousiast kamerkoor onder
leiding van Martin Versluis,
zangpedagoog.

Elke dinsdagavond vanaf september
tot en met mei/juni wordt er ge-
repeteerd op 'De Vijfsprong',
Reeoordweg 2 te Vorden. Onder
een kamerkoor verstaat men een
betrekkelijk klein ensemble dat
bijna steeds uit 'gemengde' stem-
men bestaat, dat wil zeggen vrou-
wen- en mannenstemmen.

Zelden zijn er meer dan zestien tot
twintig medewerkenden, onder
wie alle stemsoorten vertegenwoor-
digd zijn.

De Martin's Scholars (zo heet de
groep) zoeken geoefende zangers
en zangeressen die het notenschrift
min of meer beheersen. De muziek

welke de Martin's Scholars zingen
komt uit verschillende stijlperio-
den. Volksliederen, Missen van o.a.
Mozart en Haydn, Oude muziek en
Passie- zowel als Kerstmuziek
staan alle op het repetoire.

Al vele jaren verlenen wij mede-
werking aan 'Zutphen op Zondag'.
Ook geven we éénmaal per jaar
een eigen concert.

Mocht men de komende winter
echt eens wat anders willen dan
zouden wij u graag willen verwel-
komen op de dinsdagavonden in
de maand september a.s. waarop
men dan kan luisteren of dit de
groep is die u zoekt!

Voor meer informatie kan men
bellen met voorzitter: Marcel van
Grönningen, tel. (0575) 43 20 92 of
het secretariaat: Eef Kisjes, tele-
foon (0575) 55 36 79.



drukker i j Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575)512306

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)45 1286

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23



"De prijs van de rosbief
is dit weekend echt bijna

niet te behappen!!"

Gebraden rosbief
100 gram

BESTSELLER

Kersen
Bak 500 gram

BESTSELLER!

Varkenshaas
Kort
500 gram &95

Annemiek Vrij
Medewerkster PLUS Slingerland in Rockanje Fanta

Diverse smaken
Fles 150 cl.

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Amstel
Pils

Krat 24 flesjes
a 30 cl.

95

Page
Toiletpapier

Pak 24 rollen .74?

Yorkham

49

Douwe Egberts
Koffie Rood
Snelfilter, grove maling
of bonen.
Nu met gratis
EK slippers!
Op=Op
Pak 250 gram
1.39

Uniekaas
Belegen kaas

Vers van het mes.
Aan het stuk
Kilo Ĵ ?

Family pizza
ham champignon
Per stuk 800 gram

Mager rundergehakt
Kilo .3*98-

Roomboter flappen
Abrikozen, appel of kersen.

Vers uit eigen oven

Mona
Yomild drink

Diverse smaken
Pak 1 liter

^ -p
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PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vriJd^ ™t2^L 7242 EC Lochem vriJda9 8-°°-2

Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8.00-18.00 Tel. 0573 - 251056
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

s: PLUS
24/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 juni 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

Opgeteld de besteli
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