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Prijsuitreiking St.Willibrorduskerk
onder toeziend oog stichter

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vonden
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Overname advertenties berichten verboden

Spoorwegovergang Vordenseweg
Ruurlo nacht dicht
•De spoorwegovergang in de provinciale weg N 319 (Vordenseweg) te
Ruurlo is in de nacht van 2 op 3 september afgesloten voor alle verkeer. De Nederlandsche Spoorwegen voeren vanaf 2 september 23.00
uur tot de volgende morgen 07.00 uur onderhoudswerk uit aan de
spoorwegovergang.
Verkeer komend uit de richting Zelhem/Ruurlo wordt omgeleid via
de Zelhemseweg. Hengeloseweg/Bleuminkmaatweg, Schuttestraat en
Kostedeweg. Verkeer uit de richting Vorden wordt omgeleid via de
Schoneveldsdijk, Hardermaat, Vrochterdijk en Wüdenborchsestraat.

Bosfeest op de Kranenburg
De Stichting "Cultureel Collectief Kranenburg" ( C.C.K.) organiseert op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus aanstaande, in
samenwerking met "Kranenburgs Belang" en de Karnavalsvereniging uit het buurtschap,
het zogenaamde Bosfeest.

Van links naar rechts: J. Holtslag, mevrouw F. Tolboom, mevrouw Holtslag, Béatrice Bonga, mevrouw A. Bink,
Emily Klein Nagelvoort, H. Scholtens, Marin'the Janssen en R. Walpot.
Op zaterdag, 19 augustus j.l.
vond in de eetkamer van Huis
Suideras te Vierakker de prijsuitreiking plaats van de door
restauratie-commissie van de
Vierakkerse St. Willibrorduskerk uitgeschreven prijsvraag.
Herinnert u het zich nog? Begin
dit jaar had de restauratie-commissie een ieder uitgenodigd mee
te denken over acties. Immers mede met acties zal de commissie
een deel van de beoogde 3 miljoen
gulden, nodig voor de restauratie,
moeten binnenhalen. De vraag
luidde: 'Wie verzint de meest ludieke, meest originele geldinzamelingsactie?"/"Wie verzint de
meest lucratieve, de meest geldopbrengende geldinzamelingsactie?'.
Onder het toeziend oog van een
portretschilderij van de stichter
van de kerk, Alexander AJ.C. Baron van der Heijden van Doornenburg van Suideras, vond de feeste
lijke uitreiking plaats. De doorgaans zo statige eetkamer van
Huis Suideras bleek met talrijke
kleurige ballonnen versierd en op
tafel stonden heerlijke zelfgemaakte taarten. Gastvrouw M-C.E.
In deze uitgave van

Bonga-Tulleken, nazaat van de
stichter, reikte namens de commissie/de prijzen uit. Er waren,
naar zij vertelde, 18 inzendingen
geweest. De ingezonden ideeën
waren van hoog niveau en alle
stuk voor stuk zéér bruikbaar. De
commissie wil enkele ideeën zeker
gaan uitvoeren. Alle prijswinnaars
kregen eenzelfde prijs: een kaars
met daarop een afbeelding van de
St. Willibrorduskerk. Omdat, aldus mevrouw Bonga, de commissie juist in het leven is geroepen
om geld bijeen te brengen en niet
geld uit te geven anders dan aan
de restauratie van de kerk, had de
commissie bij het uitzoeken van
de prijzen gekozen voor een symbolisch cadeau.
De volgende personen werden met
een prijs beloond. In de categorie
'Wie verzint de meest ludieke
geldinzamelingsactie?":
Ie prijs: familie J. Holtslag uit
Wichmond (recordpoging langste
kerkviering). 2e prijs: mevrouw F.
Tolboom uit Vorden (veiling van
goederen en diensten)
In de categorie: 'Wie verzint de
meest lucratieve geldinzamelingsactie?":
Ie prijs: mevrouw A. Bink uit
Wichmond (loterij)
2e prijs: de heren Walpot en Scholtens uit respectievelijk Wichmond
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Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden, tel. 0575-555544

en Zwolle (schijt je rijk).
Ook Marinthe Janssen (Baak), Emily Klein Nagelvoort (Wichmond),
Béatrice Bonga (Vierakker) en Rutger Bonga (Vierakker) ontvingen
een kaars. De commissie beloonde
hen met name voor het feit dat zij,
zo jong als zij zijn, hun betrokkenheid bij de kerk hadden getoond
door het inzenden van een idee.
Met een rondleiding in en om het
Huis Suideras werd een uiterst genoeglijke morgen afgesloten.

Graafschaprijders
7 dagen op pad

Leden van de VAMC "De Graafschaprijders" en andere belangstellenden
zijn voldaan teruggekeerd van een
zevendaagse toerrit. Een toertocht
die ter gelegenheid van het 50
jarig bestaan van de club, werd ge
organiseerd. In eerste instantie
werd koers gezet naar het dorp
Polle in het Teutoburgerwald over
een afstand van 300 kilometer.
Daar werd een camping opgezocht. Van daaruit werd een tocht
van circa 320 kilometer naar de
Harz uitgestippeld. Na aankomst
in het plaatske Odersbach in
Sauerland, werd een dag later een
route gereden in het Taunusgebergte.
Vervolgens ging het langs de
Moezel richting Daun, van waaruit een trip werd gemaakt naar de
streek "Klein Zwitserland" in
Luxemburg. In totaal reden de
toerrijders, waaronder 2 vrouwen,
circa 1800 kilometer. Opvallend
aspect, gelukkig geen ongevallen
onderweg, alleen 2 lekke banden.
Het volgende evenement wat op
de kalender van de "Graafschaprijders" staat is het 40 plus weekend
dat op l, 2 en 3 september zal
worden gehouden.

mag zich "Boomzaagkampioen
van Vorden" noemen. Voor deze
wedstrijd kan men zich ter plekke
opgeven.

Behalve de aanmoedigingen van
hun ongetwijfeld aanwezige supporters, worden de teams ondersteund door een Schotse doedelHet Bosfeest, met als thema "Hout- zakspeler, terwijl na afloop de
hakkersfeest" vindt zaterdagavond band "Medler Four" haar opwach26 augustus vanaf 20.30 uur plaats ting komt maken. Het feest op de
in het "Jonkersbos" aan de Hams- Kranenburg begint in feite al op
veldseweg in de Kranenburg. Tij- vrijdagavond 25 augustus. Dan zal
dens het feest zull^i Jolanda en Willem Kleinheerenbrink, schutEvert van Roekei een demonstratie terskoning 1999 het eerste schot
"kettingzagen" geven. De echtelie- lossen bij het vogelschieten. Dit
den, werkzaam in hun eigen bos- schuttersfestijn vindt plaats aan
bouwbedrijf, zullen laten zien wat de Hikenlaan, nabij het clubhuis
je allemaal uit een boomstam van "De Graafschaprijders".
kunt zagen. Dierenfiguren, meu- Dezelfde avond begint in het pannekoekenrestaurant Kranenburg
bels etc.
Aansluitend is er een wedstrijd voor de jeugd een disco-avond. Za"trekzagen", waarbij teams be- terdagmiddag 26 augustus is er op
staande uit twee personen het te- de parkeerplaats van het panne
gen elkaar zullen opnemen. Mid- koekenhuis, een spelletjesmiddag
dels een lange boomzaag met een voor de jeugd tot en met 12 jaar.
lengte van circa 3 meter, moeten De kinderen kunnen zich daar tede teams schijven van een boom vens op een groot luchtkussen verafzagen. Het team dat uiteindelijk maken, terwijl ook de suikerspin
in deze "afvalrace" aan het langste niet zal ontbreken. De organisatie
eind trekt, met andere woorden van het "Bosfeest" heeft maar een
de meeste schijven eraf zaagt, wens: Droog weer!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 augustus 10.00 uur ds. J. ter Avest, Dieren; 19.00 uur zangdienst in de Dorpskerk, voorganger ds. M. Qostenbrink, Zwolle.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 augustus 10.00 uur ds. RA van Oosten.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 augustus 10.00 uur ds. D.H. Borgers, Rijssen; 19.00 uur
zangdienst in de Ned. Hervormde kerk, voorganger ds. M. Oostenbrink,
Zwolle.
RJt kerk Vorden
Zondag 27 augustus 10.00 uur woord- en communieviering m.m.v.
het herenkoor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 augustus 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 27 augustus 10.00 uur woord- en communieviering.
Weekendwacht pastores
27-28 augustus pastor G. Zweers, Keijenborg, tel. 0575-461314.
Weekenddienst huisartsen
26-27augustus dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.
Tandartsen
26-27 augustus P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 0573452513. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten Contactjes
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyeihoeksewfeg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks Van 15,00-15.45 en 18.45-19.30
Xiüf. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15,00-16.30 en 17-45-19.00 'uur; Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10,30-11,30, 15.30-16.45 en 18.45-19,30 uur, PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op y/oensdag-, zaterdag-r én
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur. ;
: ;
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel:(0575)55 12 30 (dagennacht). Alarrnnurhmeril2V
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is. kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Lirenseweg 30, 7241 GN Locherh. tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.
Ambulance112, b.g.g: (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden; maandag tot en met vrijdag van
08,00-12,30 uur en van 13.30-18.00 uu tv Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10,15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
"spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie DeStiepel Dr, Grashuisstraat 8,7021 CL
Zelhëni. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314^26140. Overige zaken; 0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging; 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-^8806 (22 ct/min). f , : . ; : ;: l i i : ;i; ;l.f,;d i; t d:':.:::;,'!; l1
NTNThuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L Ëvers-Jansen^ tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel (0575) 553472; mevr, Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel, (0575) 527246; mevr. WentinJC tel. 552492;
Y. Roelofs (0575)441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaaii 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel, (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020;30 uur, wpensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vïerakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Vyichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12,00 uur.
WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag yan 09.30^17.30
uur; zaterdag van 09.30-15.00
"
'
"' '
'
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur;
Tel: 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668J
landelijk klachtennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30- 1 1 .30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.

Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafel tje-dek-j e info/aanvraag
ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
:
:
tel. 55 3405,
; . : ; : '..•. \ ' '. ï |i ; ': ;.' :- '• :
•
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. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

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

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

• Te koop: aardappelen. Diverse soorten groenten en
fruit: sla- en andijvieplanten,
knolraap- en boerenkoolplanten. Elke dag verkoop
aan huis en elke donderdagmorgen verkoop van aardappelen, groenten en fruit van
09.45 tot 12.00 uur op de parkeerplaats van Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 0575-556876

• Volksfeest Kranenburg.
Vrijdag 25 augustus 19.30 uur
vogelschieten en disco voor de
jeugd in restaurant Kranenburg. Zaterdag 26 augustus
14.00 uur kinderspelen bij restaurant Kranenburg; 20.30 uur
bosfeest met o.a. doedelzakmuziek, Medler Four, boomstamzagen etc. Tot ziens: Kra• Ik maak graag een plan met nenburgs Belang, Stichting
u om op een gezonde ma- Kranenburgs Carnaval, Stichnier slank & fit te worden en ting CCK
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
• Te koop goed onderhouden
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
leren bankstel, t.e.a.b. Tel.
0575-572127
552213
• Heen u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
0575-553283, b.g.g. 06-5110
6955

• Te koop: nieuwe klinkers
14 m2 zwart; gebruikte klinkers 12 m2 grijs/blauw. Tel.
0575-554139

• Heer, 65 jaar, zoekt nette
dame van oude leeftijd om bij
haar te komen wonen. Heb
goede opleiding genoten. Brievene onder nr. W 30-1 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
• Reiki is een natuurlijke ma- Vorden
nier om jezelf en anderen te
helen, die iedereen kan leren! • Show en verkoop van kaBelangstelling voor een curus? lebassen en pompoenen ±
Bel: Lia van 't Veen-Koek, Rei- 750 stuks a.s. zaterdag 26 en
zondag 27 augustus van 12.00
kimaster, tel. 0575-513380
tot 20.00 uur Kerkhofweg 2a te
• Te huur per september: 2- Warnsveld
kamerappartement in Hen• Te koop: ziekenhuisbed,
gelo (Gld.), tel. 0575-463325
compl. met papegaai f 100,-.
• Te huur in Vorden: ± 120 m2 Tel. 0575-552460

• Wie hept: verse aardbeien,
aardappels, witlof, pompoenen, zonnebloemen, droogbloemen en nog volle meer.
Hep ie geld? Laot wie dan ruilen. Bannink.Hulshofweg 8,
Ruurlo
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Bali-snacks
lekker-pittig broodje
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Elke donderdag

• Te huur in Zuid-Frankrijk:
vakantiehuis voor 3 a 4 personen, sept.-okt. Prachtige
omgeving, rustig en sfeervol.
Tel. 0033563958560 (wordt
Ned. gespr.) of 0575-441974

opslagruimte
event. verwarmd. Inl. 0570-651378

< . : :' ' ' : : '
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Spaar uw kassabonnen voor
zo'n lekkere taart of kruidkoek

Echte Bakker
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VAN A55ELTQ|I
Er kan er maar één de echte zijn.

i^pujLJ

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

• Te koop: voermais, 11/2
hectare oogst 1999. Tel. 0575556605

• Wie maakt van een plekje
'ons stekje'? Wij zoeken op
(boerderijjcamping in de Achterhoek voor onze caravan
een rustige jaarplaats. Huidige landgoedcamping sluit. Wij
• Verse snijbloemen van ei- zijn een ouder echtpaar, tevreden met weinig comfort. Graag
gen land verwerkt in bossen
reacties naar 06-53648177
en boeketten. Vanaf nu ook
kalebassen, chrysanten, zon• De Stichting Veiling Comnebloemen en andere snuistemissie Vorden is op zoek naar:
rijen J. Schoenaker, Vierakboeken, l.p.'s, cd's en cd
kersestraatweg 22, Vierakker.
rom's voor de te houden boekenbeurs op 21 oktober 2000
• Country Living Fair: toein de Voorde. Tel. 551486/
gangskaarten f 18,50. WV551961/553081
kantoor Vorden

DeJtxim-Estivcile

HANDAPPÊLS

198

•|;po:f:l;: • : . ' • : : : : " ;

Combi-aanbieding

SU&KOMKOMMER
samen voor

VERSE BROCCOU
5CK) gram

OOSTERSE SALADE

Open Huis
zaterdag 2 september 2000
Om iedereen in de gelegenheid te stellen onze
nieuwe bpomkwekerij te bezichtigen houden wij
zaterdag 2 september 200Q een Open Huis.

298

200 gram
lekker makkelijk...
vers gekookte

AARDAPPELGOLFJES
500 gram

198

vers gesneden

SNUBOONTJES
400 g ra m

398

kers-vers voordeel.'..
heerlijk sappige

Stankmeldingsnumrner Gelderland, tel (026) 359 99 99.

NECTARINES

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.

10 voor

lip pink/Rui terkam p uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

398

Bif besteding van f 10,- of meer.,.

GRATIS l RODE GRAPEFRUIT

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

U i bent yan harte welkoin
tussen 10.00 uur en 16.00 uur,

BRANDWEER: dag en nacht 112

Fl r ma LUC a ss e rt Boom k we ke rij

AMBULANCE: dag en nacht 112

Oude Zutphenseweg 6a
7251JX Vorden

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 1617
Aanbiedingen week 34

- - -,

. .. . ...............
•-

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

Bram

Voor de overstelpend vele en
hartverwarmende bewijzen van
medeleven, die wij na het plotseling overlijden en bij de begrafenis van mijn man, vader
en opa

Bram is geboren op 16 augustus 2000.

HENRI HARTMAN

Op 29 augustus a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.
Als u ons hiermee wilt feliciteren, bent
u van harte welkom op onze receptie,
welke wij houden op zaterdag 2 september a.s. tussen 15.00 en 16.30 uur
bij hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, dat u zich
allen zo betrokken voelde bij
dit grote verlies.

Kruisdijk 11, Vorden
Telefoon 0575-553975
Ik wil een ieder bedanken die
tijdens Joop's ziekte, bij zijn
overlijden en begrafenis zijn
deelneming heeft betoond.
Het was een grote steun voor
ons allen.

Wilhelmien
Hartman-Wigggers
kinderen en
kleinkinderen
Kranenburg, augustus 2000

In dankbaarheid willen

Hendrik Weenk
en

Johanna Hendrika Huurnink

Ommen:

Wie ons daarmee wil feliciteren is op
woensdag 30 augustus vanaf 20.00
uur van harte welkom in zaal De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

vrijwilligersavond van

op 26 augustus a.s. is
tot nader te bepalen
datum uitgesteld.

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. 0315-241169

Wij gaan trouwen op vrijdag 1 september 2000 om 11.45 uur in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

'Weenk'
Schuttestraat 12, 7251 MZ Vorden
....................................

Frans Schoenaker
Marry Schoenaker-Tinholt

Brummen: Annie Prins-Schoenaker
Zwiep Prins
Bastiaan
Lonneke

Correspondentieadres:
B.A.J. Schoenaker
Bergweg 8b, 7731 AC Ommen
De avondwake wordt gehouden woensdag 23 augustus om 19.00 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden.
Daarna is er van 19.45 tot 20.15 uur gelegenheid tot
condoleren en afscheid nemen in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
f
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Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in het
Woon- en Zorgcentrum 'De Wehme' te Vorden, rustig
is ingeslapen onze moeder, schoonmoeder en oma

$

Laurens Ankersmit
&
Gerdie Nij h u is

De Eucharistieviering zal worden gehouden om 10.30
uur in genoemde kerk.
Aansluitend zal om ongeveer 12.00 uur de begrafenis
plaatsvinden op de R.K. begraafplaats te KranenburgVorden.

HENDRIKA
LAUCKHART-KORNEGOOR
WEDUWE VAN A.G.H. LAUCKHART

De receptie wordt gehouden van 14.30
tot 16.00 uur in zaal 'De Veldhoen',
Keppelseweg 420 te Langerak (gem.
Doetinchem).

op de leeftijd van ruim 91 jaar.
Harrie t en Jennie t
André en Joke
Ton en Astrid

Geltinkweg 20
7256 BP Keijenborg
Telefoon 0575-465660

Jo t Marie en Jan
Karin en Martin
Ethel en Hans
Hennie en Peter
Cristel
Debbie en Gerard

es

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928

ik

^

Vorden, 18 augustus 2000

Arie Vis & Helga Geurts

Correspondentieadres:
H. Kraayeveld-Lauckhart
De Hanekamp 8, 7251 CJ Vorden

gaan trouwen op zaterdag 2 september 2000 om 11.00 uur in het gemeentehuis te Steenderen.

De crematieplechtigheid heeft maandag 21 augustus
plaatsgevonden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.00 uur in de St. Willibrorduskerk
te Steenderen.

DAG LIEVE OPOE
WE ZULLEN U MISSEN

Ons adres:
Burg. Heersinkstraat 10
7221 BZ Steenderen

Markt
Anneloes
Torn

. ..

:.

.

Linda
Melanie
Claudia

^
:

»!
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Dylan
Dionne

Op maandag 28 augustus 2000 zijn *
wij

Stan

Jan en Ineke ten Damme
;

25 jaar getrouwd.

;

Wij willen dit vieren op zaterdag 2
september a.s.
U bent van harte welkom op onze receptie van 14.30 tot 16.00 uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Op zoek
naar de beste bijverdienste?
Wordt dagbladbezorger
van o.a. Algemeen Dagblad en
de Volkskrant in Vorden.
Elke ochtend een uurtje werk.

U bent van harte uitgenodigd op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Den Bremer, te Toldijk.

.-. . .

Ben Schoenaker
Marion Schoenaker-Teerink
Berry en Ben
Zahra
Yvette en Lars

Vorden, 19 augustus 2000

herdenken dat ze 50 jaar geleden elkaar het ja-woord gaven.

Hoetinkhof 165
7251 WH Vorden

Voetbalvereniging
Vorden

30-8-2000

30-8-1950

Marita en Jan Wiekart

.

HEINTJE
WEDUWE VAN J.R. SCHOENAKER

Doetinchem: Gerry Jansen-Schoenaker
Wim Jansen
René
Martijn en Dorêthy
/Waart/e

Schuttestraat 18
7251 MZ Vorden

Hartelijk dank aan allen voor
de beste wensen, kaartjes,
hartelijke woorden en andere
attenties bij ons vertrek uit de
Burg. Galleestraat.

Vorden, augustus 2000

.

HENDRIKA JOHANNA
SCHOENAKER-HOLTSLAG

Warnsveld:

Familie
R. Sloot-Berendsen

l
l

t
Na een afnemende gezondheid is op 89-jarige leeftijd
overleden onze moeder, groot- en overgrootmoeder

Berend Koning
t &
Tiny Koning-Buunk

mocht ontvangen, zeggen wij u
hartelijk dank.

Erik en Karin
Makkink-Boers
Jesse

29 augustus 2000

29 augustus 1975

Vorden, 18 augustus 2000

Dat verdient snel en het betaalt prima, ca. f 280,- per 4
weken. Plus veel extra's zoals een gratis regenpak, een
gratis krant en regelmatig een extra bonus.
En tijdelijk f 150,- premie voor snelle starters.
Ben je 15 jaar of ouder dan kun je aan de slag.
Ook aantrekkelijk voor volwassenen. Belangstelling?
Bel 0800-0230351 (gratis 24 u/pd)

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDEKv.

BURG. GALLEESTRAAT 10
7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Heden ontvingen wij het bericht dat is overleden mevrouw

H. LAUCKHART-KORNEGOOR
Haar jarenlange inzet voor de vereniging blijven wij gedenken.
Muziekvereniging Concordia

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

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

•
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In verband met de country-living fair van 27 tot en met 31 augustus 2000
gelden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

ERGUNNINGEN

bouwen

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)

aanvrager

inhoud

Hoekendaalse
weg 5

EJ. Berenpas

gewijzigd uitvoe- -vervangend
ren garage annex bouwen
dierenverblijf
- hoogte
- goothoogte

Larenseweg 4

mw. J.H. Voskamp- vergroten woning vergroten
van den Bogert
woning

Het Hoge 13

S.H. Siebelink

Eikenlaan 22

Stichting Samen vergroten school- opprvlakte
werkingsschoolv gebouw
Kranenburg e.o.

Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

vergroten woning

Christinalaan 3e ].}. Dostal

bouwen woning goothoogte
met garage

hetVaarwerk!2 J.L.H. Hoppen

vergroten woning

het Vaarwerk 8 HJ. Wassink

vergroten woning bodemonder
zoeksplicht
(gedeeltelijk)

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

b.inrijverboden (met uitzondering van bestemmingsverkeer) voor:
- het gedeelte van de oprijlaan naar het kasteel vanaf de Horsterkamp
na de ingang van het parkeerterrein voor het evenement;
- de Horsterkamp, oprijlaan aan de achterzijde van het kasteelcomplex (Schuttestraat);
c. een gebod tot het volgen van een rijrichting vanaf het parkeerterrein bij het evenement, voor al het verkeer verplichte rijrichting richting Ruurlo door het plaatsen van bord D4 van bijlage l van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens met de pijl (vanaf het parkeerterrein gezien) naar rechts.
DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN
Het basis- en voortgezet onderwijs staat weer aan het begin van een
nieuw schooljaar. Dit betekent dat er weer veel kinderen op weg gaan van
en naar school, vooral in de spits. Veel kinderen raken, met name in de
eerste maanden na de zomervakantie, betrokken bij verkeersongevallen.
Daarom wordt ook dit jaar de campagne 'De scholen zijn weer begonnen'
gehouden.
De scholieren moeten weer wennen aan de dagelijkse schoolroute. Ook
is er een groot deel dat voor het eerst naar een nieuwe school gaat en zich
de route nog eigen moet maken. Kinderen zijn zich onvoldoende bewust
van het gevaar op de weg. Ze fietsen vaak in groepen en letten dan minder op. Ze kunnen plotselinge manoeuvres maken, zoals afslaan of oversteken zonder te kijken of hand uit te steken. Ook willen kinderen in het
verkeer nog al eens de kortste weg nemen. Ze snijden bochten af, gaan
links rijden, over het trottoir heen en stoppen zo min mogelijk of rijden
nog net voor een auto langs. De campagne doet een beroep op alle verkeersdeelnemers om rekening te houden met het gedrag van kinderen.

OUWAANVRAGEN

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

vrijstelling

a. parkeerverboden voor de volgende wegen:
- de Horsterkamp (beide zijden) inclusief de oprijlaan van het kasteel
en de parallelweg (met uitzondering van de langsparkeerhaven);
- Ruurloseweg (zijde kasteel) vanaf de rotonde tot de Schuttestraat;
- Stationsweg (beide zijden);

Plaats

aanvrager

inhoud

Wilhelmina
laan 18

D.W. Pasman

bouwen berg14-08-2000
ruimte en carport

datum ontvangst

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

IJDELIJKE

Ook als ouder van schoolgaande kinderen kunt u een bijdrage leveren
aan de veiligheid van uw kind op weg van of naar school. Oefen met uw
kind de route die het zelf moet afleggen. Doe dit niet in de auto, maar op
de manier waarop het kind het moet doen, dus lopend of op de fiets. Oefen ook op de tijden dat uw kind de route gewoonlijk aflegt. Bespreek de
gevaarlijke punten op de route met uw kind. Verder is het belangrijk dat
u, wanneer u uw kinderen van school brengt of haalt met de fiets of de
auto, nooit direct voor de uitgang van de school stopt. Hiermee voorkomt
u een onoverzichtelijke situatie voor de kinderen die naar school gaan of
de school uitkomen.

VERKEERSMAATREGELEN

Op zaterdag 26 augustus 14.00 uur tot en met zondag 27 augustus 2000
11.00 uur sluiten burgemeester en wethouders in verband met het buurtfeest van Buurtvereniging De Bongerd de Bongerd tussen de huisnummers 6 en 12 in beide richtingen af voor bestuurders van voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

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

In verband met een schietevenement is de parallelweg van de Ruurloseweg tussen de Eikenlaan en de Banenkamp op vrijdag 25 augustus 2000
van 19.00 tot 0.00 uur of zoveel korter of langer als noodzakelijk is, in beide richtingen afgesloten behalve voor voetgangers.

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

Op 26 augustus 2000 is de Eikenlaan vanaf de parallelweg van de Ruurloseweg tot de Banenkamp van 13.00 tot 17.00 uur afgesloten, behalve
voor voetgangers.

ROUWEN IN VORDEN
Tijdens de country living is de raadszaal en de hal van het gemeentehuis
beperkt opengesteld voor mensen die van plan zijn te gaan trouwen. De
ambtenaren van de burgerlijke stand die de huwelijken voltrekken, geven u informatie. U kunt terecht op:
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag

27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
30 augustus
31 augustus

14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur
19.00- 21.00 uur
15.00-17.00 uur

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

De openbare
bibliotheek
kent weer de
gebruikelijke
openingstijden

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur

leder z'n
eigen wens.

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

r

W

Dinsdag en vrijdag van
14.00-20.30 uur
Woensdag en donderdag van 14.00-17.30 uur
Zaterdag van
10.00-12.00 uur
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

y
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Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en n a c h t )

Monuta ¥
Uitvaartverzorging en -verzekering

Een jaarabonnement kost tot 18 jaar f O,- en
vanaf 18 jaar f 50,-; met 65+ pas f 40,-; met
CJP-pas f 40,-.
Tijdelijk (vakantie)abonnement f 5,- per maand
(met waarborgsom).
De uitleentermijn is 3 weken. Daarna betaalt u
f 0,20 per dag per boek.
Nieuw: Sterabonnement f 85,- (hierbij leent u
een dubbel aantal boeken voor de dubbele
periode).

WERK AAN UW WONING?

Nu extra voordelig!

4.

98

PAGEPLUS TOILETPAPIER

99

24 rol

MONTES CHILEENSE WIJN
div. soorten, 6 flessen van 101,70 voor
BOUWBEDRIJF

BIEDT BETROUWBAARHEID
(VER)BOUW - BADKAMERS - KEUKENS - TEGELS
Alles in één hand

SISI, 7-UP

3 HALEN

diverse soorten
1,5 liter

Q45

Molenweg 1 1 * 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

lOOgrARDENNER
BOTERHAMWORST

1,65

Spaar nu voor exclusief

100 gr ACHTERHAM

2,95

100 gr VARKENSROLLADE

1.95

Wedgwood porselein!

6,55

VARKENSROLLADE
1 kg

7,95

Maandag, dinsdag en woensdag brooddagen:
800 gr. 3 halen 2 betalen

NU VOOR

GEHAKT SCHNITZELS
4 voor

Ook dat is Albert Heijn

b,UU

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Uw vakslager DIJKGRAAF
** 2 VLINDERSTRUIKEN

9,95

0 2 BOSSEN
BUITENCHRYSANTEN

299

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

Weekpakket vleeswaren

11,00

2 BETALEN

AH nectarines75o9r
AH perziken 750 gr
Blauwe druiven soo gr

EEKMARK3L
1 kg

59'.

Uit onze groenteafdeling:

E
MAGERE
RUNDERLAPPEN

94

4\4/%

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 f

Valeweide
WEEKBLAD CONTACT

Bloemen en planten
ippen

Jf KUNT ER NUT OMHEEN

0 2 BOSSEN BLOEMEN

DRUKKERIJ

O GR. BOLCHRYSANT

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

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

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

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
Deze week begint GV SPARTA weer met haar
gebruikelijke uren.
Te beginnen op woensdagmiddag is er gymnastiek
voor kinderen vanaf 15.00u tot en met 19.00u, en
van 19.00u - 20.00u zijn de dames aan de beurt.
Ook op woensdag de kinderaerobics van 16.00u 17.00u , daarna van 17.00u - 18.00u is er de jazzstreetdance voor kinderen.
En verder hebben we nog de aerobics voor dames 16
jaar en ouder, op de woensdagavond van 20.00u 21.00u en de donderdagmorgen van 9.00u - 10.00u.
Voor al deze groepen geld wanneer u of uw kind
hiervoor interesse hebt ga gewoon tijdens een lesuur
kijken en doe eens mee en kijk wat u ervan vindt. Dit
geldt alleen voor nieuwelingen en wel graag in overleg met de leiding. Verder mag er tijdens de lessen
niet gekeken worden, daar dit storend is voor de
groep die aan het sporten is.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Wilma Klein Haneveld tel. 552078

Wegens vakantie

zaterdag
26 augustus
t/m zaterdag
9 september
Maandag 11 september
staan wij weer voor u klaar

interieuradviseur

ieterse
'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 0575-526132

voor
in- en
exterieur
verf - glas
vloeren
raamdecoratie
wandafwerking

Feijenoord terechte winnaar internationaal
Jeugdvoetbaltoernooi te Vorden
Tijdens sponsoravond voetbalvereniging Vorden:

"Hoe brengen we de jeugd normen
en waarden bij"
De voetbalvereniging "Vorden"
verbindt al een aantal jaren aan
het internationaal Jeugdvoetbaltoernooi een bepaald thema. Dit
jaar het thema "Normen en
waarden", dat zaterdagavond
ook centraal stond tijdens de
sponsoravond die "Vorden" organiseerde op het "landgoed Fhzerwold" te Al men, waar het afgelopen weekend ook de diverse
clubs werden ondergebracht.

Feijenoord is zondagmiddag terecht winnaar geworden van
het internationale "Wim Kuijper- toernooi", een toernooi
voor D pupillen ( spelers geboren na l januari 1988). In de finale won Feijenoord overtuigend met 2-1 van PSV. De uitslag
doet wellicht anders vermoeden, feit is dat de Rotterdammers heer en meester waren. Alleen vergaten zij de vele kansen
te verzilveren. Bij rust was het 20. In de laatste seconde van de
wedstrijd scoorde PSV tegen 2-1.
Voor Feijenoord was het al de vierde keer dat het toernooi in Vorden
winnend werd afgesloten. Dat zegt
wel iets over de jeugdopleiding in
Rotterdam. Ajax dat de laatste jaren ook al niet meer in de top drie
van de eredivisie is te vinden,
moet ook qua jeugd een stapje terug doen. Tijdens het toernooi in
Vorden werd Ajax namelijk zesde,
beduidend beneden haar stand!
Op de openingsdag ( zaterdag) gingen de Amsterdammers in de eerste ontmoeting tegen Bayer 04 Le
verkusen met 3- O fors onderuit,
waarna diezelfde dag de latere finalist PSV met 2-0 werd verslagen.
In de eindklassering ook geen rol
van betekenis voor Bayer Leverkusen, de trotse winnaar in 1999. De
Duitsers kwamen nu niet verder
dan de 5e plaats.

Opnieuw een sterk optreden van
het team van de KNVB district
Oost. Vrijwel alle jaren bij de top
vier te vinden. Dit keer een derde
plek. Na de nederlaag tegen PSV
(2-0) zat er voor de oostelijke voetballertjes niet meer in. Voor het
team van "Vorden", aangevuld
met enkele C-tjes, weer een hele
eer tegen de "grote jongens" te
mogen voetballen. Ingredieten
vooraf, van de spanning weinig
eten en slecht slapen.
Nederlagen van 12-0 tegen PSV en
17-0 tegen Ajax geven aan dat de
krachtsverhoudingen wel heel ver
uit elkaar lagen. Toch nog een beloning voor de Vordense jongens.Zij kregen namelijk uit handen van de heer Dollekamp van de
KNVB district oost de "Fair Play"
cup uitgereikt.
NIET MEER WEG TE DENKEN
Het "Willem Kuijper" toernooi is
op de kalenders van de nationale
top 3 ( Ajax, Feijenoord en PSV )
niet meer weg te denken. Het toernooi is voor hen een "vanzelfsprekendheid" geworden. Had men vorig jaar nog kritiek op de arbitrage
( die was volgens hen niet met de
kwaliteit van het toernooi meegegroeid ), dit jaar niets dan lof voor
de scheids- en grensrechters.
Ook complimenten richting organisatie voor de accommodatie, de
grasmat en het onderkomen op

DE UITSLAGEN VAN DE VERSCHILLENDE WEDSTRIJDEN:
Feijenoord-VW 6-1; Middlesborough- KNVB 0-3; Ajax- Bayer Leverkusen
0-3; Willem II- Ajax 3-2; PSV-Vorden 12-0; Molenbeek- Middlesborough
1-0; Bayer Leverkusen- PSV 0-1; VVV- Molenbeek 2-3; Feijenoord- KNVB
2-2; Middlesborough- Feijenoord 1-2; Willem II-Vorden 5-0; MolenbeekKNVB 1-2; Bayer Leverkusen- Willem II 0-1; Ajax- PSV 2-0; Ajax- Vorden
17-0; Willem II- PSV 0-4; KNVB- VW 3-0; Feijenoord- Molenbeek 5-0; Bayer Leverkusen- Vorden 11-0; VW- Middlesborough 1-0.
Kruisfinales: Feijenoord-Willem II 3-1; KNVB- PSV 0-2. In de strijd om
de dere plaats won district Oost met 5-3 van Willem II. Finale Feijenoord-PSV 2-1.
Eindstand: l Feijenoord; 2 PSV; 3 KNVB district Oost; 4 Willem II; 5
Bayer Leverkusen; 6 Ajax; 7 RWDM Molenbeek; 8 VW; 9 Middlessborough; 10 Vorden.

het landgoed "Ehzerwold" waar
de spelers tijdens het tweedaags
toernooi werden ondergebracht.
De gemeente Vorden spint er overigens ook garen bij. Wethouder
Bogaard tijdens de opening: "Een
prachtige promotie voor onze ge
meente".
LUXE PROBLEEM
Het zal de toernooicommissie de
komende maanden nog de nodige
hoofdbrekens kosten wanneer de
samenstelling voor het toernooi in
2001 ter sprake komt. Tooernooivoorzitter Jan Borgonjen: "We krijgen inderdaad met een luxe probleem te maken. Voor volgend jaar
zijn er namelijk al wat contacten
gelegd met Barcelona en Manchester United. Tijdens dit toernooi
hebben ook F.C. Twente en Vitesse
aangegeven graag in 2001 van de
partij te willen zijn.
De vraag is dan natuurlijk wil je
het aantal deelnemende clubs
handhaven ( momenteel 10 ) of
moeten er meer clubs worden uitgenodigd. Persoonlijk geef ik de
voorkeur aan het huidige aantal",
aldus Jan Borgonjen.
Overigens werd deze tiende editie
van het "Willem Kuijper" toernooi
voor Jan Borgonjen ook de laatste.
Hij vindt het tijd worden dat nu
een ander het voorzittersstokje zal
overnemen. Gedurende die tien jaren heeft Jan Borgonjen duidelijk
zijn stempel op deze voetbalhappening gedrukt. Voor zijn inzet en
vakmanschap kreeg hij zondagmiddag uit handen van "Vorden"voorzitter Herman Vrielink een
fraai cadeau overhandigd. Jan
blijft nog wel in een adviserende
rol bij het toernooi betrokken.
Tijdens het toernooi was er op de
Oude Zutphenseweg een truck ge
parkeerd door de politie van het
district "IJsselstreek". De politie
verstrekte daar ( ook op het ge
meentelij k sportpark zelf) de nodige informatie over het project
"Jeugd- en Jeugdzorg".

Jan Borgonjen, al tien jaar de
voorzitter van de toernooicommissie, wees in zijn openingswoord op de stuurgroep die destijds is opgericht en die zich ten
doel stelt mee te helpen om de
jeugdcriminaliteit terug te dringen. Een stuurgroep met een
enorm "netwerk" achter zich zoals politie, landelijke en gemeentelijke overheid, voetbalorganisaties e.d.
"In september zullen we dit verder vorm geven middels de oprichting van een Stichting. "Normen en waarden hoe gaan we
daarmee om en welke "tools" ge
ven we de jeugd daarbij zelf in
handen. De gemeente Vorden
zijn we zeer erkentelijk voor de
startsubsidie", aldus Borgonjen.
Tijdens deze sponsoravond zette
Ton Pierik, voorzitter Fair Play
commissie KNVB regio Twente
uiteen, dat deze Fair Play in 1992
in het leven is geroepen met als
slogan " Aan voetbal zonder fair
play is geen bal aan". De achterliggende gedachte is om voetballers bepaalde gedragscodes bij te
brengen om daarmee hopelijk
calamiteiten op en rond de velden terug te dringen. Clubs die
in de fout gaan krijgen strafpunten. 300 strafpunten betekent bijvoorbeeld een weekend geen
voetbal", aldus Ton Pierik die
duidelijk stelde dat de commissie Fair Play een preventief optre
den voorstaat.
F.C. TWENTE
Issy ten Donkelaar, directeur
jeugdopleiding bij F.C. Twente,
gaf de aanwezigen een kijkje in
de keuken van deze landelijke
subtopper. Allereerst complimenteerde hij de v.v. Vorden voor
de jaarlijkse organisatie van het
internationale jeugd toernooi
voor D- pupillen. "Enorm belangrijk voor de voetbalsport", zo stelde hij.
Ten Donkelaar, van 1965- 1974
actief speler in het eerste van

Twente, (300 competitiewedstrijden) zette uiteen hoe moeilijk de
weg is voor een jeugdig talent
om door te dringen naar de top.
"De situatie school- trainingrust, is van groot belang. Het
gaat er niet om wat een talent allemaal moet doen om de top te
halen, maar juist wat hij er alle
maal voor moet laten.
Hoog in het vaandel: de disipline. Je zult het bij de Twente
jeugd niet meemaken dat de
kleedkamer, ook bij uitwedstrijden, niet schoon wordt achterge
laten. De jongens maken de
kleedkamer schoon. Wij hameren daarop. Om een jongen als
Jan Vennegoor of Hesselink te
zien doorgroeien naar Oranje
toe, is voor ons als opleiders/ be
geleiders schitterend. Het bloed,
zweet en tranen is daarmee be
loond aldus Issy ten Donkelaar
die en passant vertelde dat Glasgow Rangers een bod van 30 milojoen op Jan Vennegoor of Hesselink heeft uitgebracht!
Gerrit Dijkhuizen, in zijn dage
lijks leven directeur van een
SMOK school ( school voor moeilijk opvoedbare kinderen)is, be
halve begeleider van de supporters van F.C. Twente, voorzitter
van het landelijk overleg supporters verenigingen.
Hij heeft ook meegeholopen om
een aantal "hooligan- projecten"
van de grond te tillen. Tot een
van zijn belangrijkste taken be
hoort het analiseren van risicovolle supporters. "Dat zijn niet alleen de hooligans maar juist ook
de zgn. "meelopers". Die laatsten
zijn het meest gevaarlijk", aldus
Dijkhuizen. Voor de stuurgroep
en straks de Stichting had hij
nog enkele tips. "Zorg ervoor dat
je partijen van verschillende niveaus bij elkaar brengt. Betrek de
scholen erbij en zorg als voetbalclub dat je de jeugd meer biedt
dan alleen voetbal", aldus Gerrit
Dijkhuizen.
Harry Kettelerij, voorzitter van
de VOV ( Vordense Ondernemers
Vereniging), stelde in zijn speech:
"Dank dat wij als ondernemers
de voetbalclub "Vorden" mogen
steunen en dank dat U dit waardeert". Vorden- voorzitter Herman Vrielink deelde mede dat
men momenteel bij zijn voetbalclub druk bezig is met het opstellen van een sponsorplan,
waar de sponsors binnenkort bij
betrokken zullen worden.
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Bouwbedrijf Willemsen
is op zoek naar een

vakbekwame
metselaar

voor alle voorkomende
werkzaamheden

U kunt contact opnemen met de heer P. Willemsen.
Adres: Dr. A. Ariënsstraat 33, 7221 CA Steenderen.
Telefoon: 0575-452352

Op de achterflap van het nieuwe boek
'Alles gaat voorbij'
Al wekenlang zit die witte halfwilde eend te broeden aan de
rand van het water. Ik kom met
mijn voet een beetje kietelen.
Nee, ze blijft zitte. Harder . . .
dan een forse trap en fel kwakend komt ze van het nest. Een
ei uitproberen. Stank: twee ,
drie, alle eiers onbevrucht. Mijn
ogen volgen de vreemde eend
in de bijt. Arm dier. Je zat op
schiere eiers je zelf dood te
broeden.
Veel boeren, en ook burgers, ze lijken veel op die eend. In deze roman zult u ze herkennen. Drie ge
neraties. Boeren op de Eikenhorst.

Grootvader Willem. Vader Jan en
Wimpie de zoon.
24 aug. 2000. Henk Graeskamp in
Vorden wordt 65 jaar. Na de eerste
roman 'Een boer is niet van gister'
waarvan er drie drukken verschenen, daardoor moed gevat en een
volgend boek geschreven. Dat
boek wordt op de markt gebracht
door uitgeverij H.J. van de Berg te
Enschede.
Vanuit zijn mooie woonplek aan
de Graspias te Vorden laat de
schrijver in dit boek grootvader
Willem, bijna een eeuw oud, zijn
leven opnieuw beleven. Zoon Jan
nog helemaal in de gekke wereld

van vandaag, geeft zich veel moeite om overeind'te blijven. Kleinzoon Wimpie, door moeder klein
gehouden, probeert aarzelend alle
ballast van zich af te schudden en
als een zelfstandige boer deze
nieuwe eeuw binnen te gaan.
Veel oud lief en feed en moderne
problemen. Veel zaken herhalen
zich in de menselijke verhoudingen. Er is veel dat verdwijnt. Met
een zucht... dat is gelukkig voorbij ... Ook veel dat we met een
licht gevoel van spijt terug wensen.
De schrijver heeft in 65 jaar leven

veel mogen leren en ondervinden.
Tien jaar terug heeft hij de hooivork in de wilgen gehangen, dé
wereld in, nieuwsgierig naar hoe
onze boeren zich in de vreemde
opwerkten. Hier ging hij over
schrijven en dia's maken. Later liet
hii anderen in hun stoel in een
zaaltje met hem op reis gaan langs
de oud-emigranten in Duitsland,
Denemarken, Polen, Engeland,
Amerika, Canada, en Zuid-Afrika.
Maanden lang tussen de 'echte
Boeren' in Transvaal Oranje Vrijstaat en de Kaap.

met vriend Fons Rouwhorst een
dia-klankbeeld gemaakt. 'Boern
van gister'. Daar vijfjaar mee op
pad. Ver over de 100 voorstellingen
voor volle zalen. Dit dia-klankbeeld ging over het boerenleven
van zo'n 100 jaar tot 50 jaar terug.

Intussen bleef de sterke hang naar
het eigen boerenverleden. Samen

Info: Henk Graaskamp, Ruurloseweg Vorden, tel. 0575-551602.

Graag thuis, aan het nu 20 jaar oude meer de Graspias tussen de
kampeerders wat nieuws bedenkend. Alles gaat voorbij maar... er
is steeds weer een nieuw begin.

Rekenen en bespreken voor een bewuste keuze:

Aanmelding cursus 'Bedrijfsopvolging
in uitvoering'
Voor iedereen die zich goed wil
voorbereiden op bedrijfsopvolging, organiseert GLTO Advies
de cursus 'Bedrijfsopvolging in
uitvoering'. Ouders, opvolgers,
hun partners, andere familieleden: een ieder die zich betrokken weet bij de bedrijfsopvolging in de agrarische sector,
wordt uitgenodigd zich aan te
melden.
Doel van de cursus is dat het inzicht in de zakelijke en menselijke

kanten van het proces van bedrijfsopvolging wordt vergroot. Zeker als het gaat om het maken van
belangrijke keuzes. Maar ook als
het moment van overdracht vermoedelijk nog jaren zal duren is
het wijs om nu uw positie te bepalen.
In de maand november a.s. worden vijf bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst
wordt het proces van bedrijfsopvolging in zijn geheel doorgenomen. In het bijzonder wordt stilge-

staan bij de afspraken tussen ouders en opvolger. Doorgaans zijn
die gemaakt in een maatschaps- of
firma-overeenkomst. Ook de gezamenlijke en de verschillende belangen van de betrokkenen worden aan de orde gesteld.
In de tweede bijeenkomst wordt
ingegaan op de betekenis van de
taxateur. Daarbij wordt inzicht
verkregen in de waarderingsgrondslagen die gehanteerd kunnen worden bij overname in fami-

lieverband. Dat wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.
De derde en vierde bijeenkomst
zijn ook bijzonder. Op het hoofdkantoor van de GLTO in Deventer
wordt aan de hand van een rekenprogramma zelf het eigen overnameplan doorgerekend achter een
PC.
Daarbij wordt ondersteuning verleend door de bedrij fsovernamespecialist van GLTO Advies.

Tijdens de laatste bijeenkomst, die
net als de eerste in de regio wordt
gehouden, worden de overname
plannen doorgenomen, is er gelegenheid voor vragen en discussie,
conclusies en idvies.
Tot l september kan worden ingeschreven op deze cursus bij het GLTO Informatiecentrum, telefoon
0570-662888. Het aantal deelnemers is maximaal vijftien per cursus. Inschrijving vindt plaats in
volgorde van binnenkomst.

In 1999 record KWF-subsidie
van 124 miljoen voor onderzoek

BEZORGDHEID
De bezorgdheid van het KWF over
de personeelstekorten raakt zowel
het onderzoek als de patiëntenzorg. Het KWF streeft ernaar dat
nieuwe kennis over kanker en
nieuwe medisch- technische moDe Nederlandse Kankerbestrij- en PR, Monda Heshusius, om met INTENSIVERING
gelijkheden zo snel mogelijk wording / Koningin Wilhelmina het bedrag verbonden aan de haar FONDSENWERVING
Fonds (KWF) heeft in 1999 een toegekende prof. dr. P. Munten- Het KWF zet zich in om de inspan- den ingezet bij de behandeling.
recordbedrag van meer dan 124 damprijs, een KWF Persprijs in te ningen voor de kankerbestrijding Echter, de grote druk op de patiënop het nu bereikte niveau te kun- tenzorg en de huidige budgettemiljoen gulden uitgegeven aan stellen.
nen handhaven. Hiervoor is in ring van de ziekenhuizen veroorwetenschappelijk kankeron2000 ruim 135 miljoen gulden no- zaken knelpunten bij de ontwikderzoek in Nederland. Zonder
dig. Deze moeten zo goed als hele keling van nieuwe behandelingen.
aanhoudende financiële steun ONDERZOEKSPROJECTEN
van het KWF zou binnen drie Van de 124 miljoen gulden voor maal worden bijeengebracht met Er is nauwelijks ruimte voor het
extra werk dat nodig is voor ontot vier jaar de helft van het kankeronderzoek ging ruim 55 giften van de bevolking.
kankeronderzoek in Nederland miljoen gulden naar totaal 309 on- Het KWF staat hiermee voor de op- derzoek naar nieuwe behandelmoderzoeksprojecten aan universitei- gave de structurele inkomsten uit gelijkheden, terwijl de beperkte
wegvallen.
ten en wetenschappelijke instellin- fondsenwerving aanzienlijk te ver- budgetten belemmeren dat duurNaar voorlichting en patiëntenbe- gen in het hele land. Daarnaast hogen. De vrijwillige inzet van de dere experimentele behandelin120.000 collectanten en de vaste gen daadwerkelijk worden toegegeleiding gingen ruim 18 miljoen ontvingen het Nederlands Kanker
gulden. Overeenkomstig zijn fi- Instituut/Antoni van Leeuwen- steun van donateurs blijven daar- past. Bovendien is er te weinig aanwas van nieuwe, jonge onderzoenanciële beleid heeft het KWF alle hoekziekenhuis in Amsterdam en bij onmisbaar.
in 1999 ontvangen gelden besteed, het Academisch Ziekenhuis Rot- In dit verband is het belangrijk dat kers.
dan wel hiervoor een bestemming terdam/Daniël den Hoedkliniek de jubileumactie 'Scoren tegen Teneinde enigszins aan de gesigbepaald. Dit geldt ook voor de op- totaal ruim 20 miljoen gulden Kanker' behalve extra middelen naleerde knelpunten in het onderbrengsten van de actie 'Scoren te- voor hun onderzoeksprogram- ook ruim 70.000 nieuwe dona- zoek tegemoet te komen, heeft het
teurs en 50.000 nieuwe loterijdeel- KWF twee stimuleringsprogramgen kanker' naar aanleiding van ma's.
ma's in het leven geroepen Het
het 50-jarig bestaan van het KWF. Om verplichtingen tot het uitke- nemers heeft opgeleverd.
eerste, de zogeheten 'persoonsge
De KWF-begroting voor 2000 komt ren van vervolgsubsidies voor karfuit op totaal 135 miljoen gulden, keronderzoek te kunnen nako- Een van de wegen waarlangs het bonden financiering', stelt veelbemen, heeft het KWF 40 miljoen KWF meer inkomsten hoopt te lovende onderzoekers in staat hun
het hoogste bedrag ooit.
Dit blijkt uit het gepubliceerde gulden uitgetrokken. Dit geeft on- krijgen is het zogeheten Fonds op taak als arts te combineren met
jaarverslag 1999 van de Neder- derzoekers de zekerheid dat het Naam. Hierbij vormt de gever bin- het doen van wetenschappelijk
landse Kankerbestrij ding/Konin- KWF hun onderzoeksproject tot nen het kader van het KWF een kankeronderzoek. Bij het tweede
gin Wilhelmina Fonds. In het ver- het eind van de contractperiode fonds onder een naam naar eigen wordt met omvangrijke programkeuze. De opbrengsten van een masubsidies topkankeronderzoek
slag uit het KWF verder zijn be- kan financieren.
zorgdheid over personeelstekorten De gesubsidieerde onderzoekspro- dergelijk fonds vloeien toe aan het in de kliniek gestimuleerd. Bovendien draagt het KWF met een stelin kankeronderzoek en zorg voor jecten betreffen 279 projecten in KWF.
patiënten. Het Fonds signaleert op de sfeer van fundamenteel en kli- Ook vestigt het KWF meer aan- sel van beurzen bij aan de opleibeide terreinen een groeiend ge- nisch kankeronderzoek. De overi- dacht op de mogelijkheid de Kan- ding van onderzoekers en behanbrek aan gekwalificeerd perso- ge liggen op het terrein van sociaal kerbestrijding te laten delen in delaars.
neel. "De grens van de beperkin- wetenschappelijk kankeronder- een nalatenschap. In 1999 ontving Eerder dit jaar heeft het KWF in
het KWF uit nalatenschappen een brandbrief een dringende opgen in de financiering van deze zoek.
sectoren door de overheid is be- Het KWF heeft dit jaar een kleine ruim 75 miljoen gulden. Deze roep gedaan aan minister Borst
reikt, zo niet overschreden", zo 200 aanvragen ontvangen voor bron van inkomsten vormt de be- om meer aandacht te besteden
subsidie voor nieuwe projecten die langrijkste basis voor de financiële aan de wachtlijstproblematiek
schrijven bestuur en directie.
In 1999 heeft het KWF-bestuur in- in 2001 van start zouden moeten steun die het KWF op dit moment voor kankerpatiënten. Deze is volgestemd met het voorstel van zijn gaan. Het hoopt hiervan in elk ge- kan geven aan wetenschappelijk gens het KWF juist voor kankerpatiënten extra schrijnend.
kankeronderzoek.
scheidend directeur Voorlichting val 40% te kunnen honoreren.

VOORLICHTING
Het KWF constateert een steeds
grotere behoefte aan voorlichting
en begeleiding. Het schrijft dit toe
aan het feit dat patiënten mondiger zijn geworden, veelal keuze
mogelijken hebben bij behandelingen en vaker dan vroeger genezen of in elk geval langer met hun
ziekte leven.
Om aan de toegenomen behoefte
te voldoen, heeft het KWF de steun
aan verenigingen voor kankerpatiënten met 500.000 gulden verhoogd en de eigen activiteiten op
het terrein van patiëntenbegeleiding opgevoerd. Tevens werkt het
KWF aan uitbreiding van de capaciteit van zijn gratis Hulp- en Informatielijn 0800-0226622. In
1999 zijn alle huisartsen voorzien
van de nieuwste KWF-voorlichtingsbrochures over veelvoorkomende soorten kanker en de behandeling daarvan. Totaal verspreidde het KWF vorig jaar ruim
5 miljoen voorlichtingsfolders en
brochures. Om een nog breder publiek te bereiken intensiveert het
KWF ook de samenwerking met de
publieke omroepen bij de ontwikkeling van met name televisieprogramma's. Daarnaast neemt de
KWF-website www.kankerbestrijding.nl een steeds belangrijker
plaats in binnen de KWF-voorlichting.
PERSPRIJS
De KWF Persprijs is ingesteld voor
een periode van vooralsnog vijf
jaar. De prijs wordt toegekend aan
makers van journalistieke uitingen die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de verspreiding van kennis over kanker onder
het publiek dan wel aan verbetering van de positie van de patiënt
en diens naasten. De prijs wordt
voor het eerst uitgereikt in 2001.

Vernieuwde broodsite online Opvoering musical
Sinds l augustus 2000 is de vernieuwde broodsite www.brood.
net van het Voorlichtingsbureau Brood online. Vertrouwde
rubrieken zoals 'Recepten' en
'Brood van A Vm Z' zijn sterk
uitgebreid. De receptenrubriek
is nu onderverdeeld naar de
verschillende eetmomenten.
Op deze manier kunnen bezoekers
van de site gericht een recept met
brood zoeken. Of dat nu voor het
ontbijt of de lunch is (bijvoorbeeld
een mediterrane uitsmijter), of om
de warme maaltijd te eindigen
met een toetje van brood. De rubriek 'Brood van A t/m Z' bevat informatie over meer den 75 broodsoorten die in Nederland dagelijks
worden gebakken. Dat zijn niet alleen allerlei leuke en interessante
wetenswaardigheden, maar daar
staat ook een foto van de broodsoort en er worden belegsuggesties gedaan. Daarnaast is er de koppeling met de receptenrubriek.
Nieuw is de rubriek 'Brood en
Fun'. Hier kan de originele broodscreensaver worden gedownload,
de unieke Daltons-poster worden
besteld en de inmiddels bekende
broodquiz aangevuld met nieuwe

vragen - worden gespeeld. Begin
september zullen een broodcomputerspelletje en 'brodige' e-cards
toegevoegd worden.
Wie naarwww.brood.net surft, zal
ook het nieuwe logo van het Voorlichtingsbureau Brood en de nieuwe campagneuitingen aantreffen.
Het thema van de nieuwe generieke broodcampagne is 'Brood is ge
nieten'. Brood is een puur en eerlijk product dat past in de hedendaagse trends van intenser leven,
genieten, kwaliteit boven kwantiteit en onthaasten. De campagne
richt zich op consumenten die verantwoordelijk worden voor het
aankoop- en eetpatroon van zichzelf (uit huis gaan), partner (samenwonen/trouwen) en kind (kinderen). In leeftijd betekent dat
mensen van begin 20 tot en met
40-45 jaar.
Vorig jaar mei heeft het Voorlichtingsbureau Brood www.brood.net
geïntroduceerd. Sinds die tijd hebben zo'n 200.000 mensen een be
zoek gebracht aan de site. Populairste onderdeel is de broodquiz.
Meer den 70.000 consumenten
hebben inmiddels als prijs een

steunt schaapskudde
Bewoners van de Veluwe genieten jaarlijks van de prachtige,
bloeiende heide. Helaas komt
de heide nog maar weinig voor
in ons land. Daarom organiseert de Rotary Brummen-Engelenburg een uniek wandelevenement: de Heide Wandeltocht op zondag 27 augustus.
Een route die de wandelaars door
het schitterende, bloeiende heide
gebied van de Loenermark, de Im-

bosch en de Posbank leidt. Tijdens
de Heide Wandeltocht kunnen afstanden worden gelopen van 8,12,
19, 26 en 33 kilometer. De tocht
door het prachtige heidegebied
heeft veel bezienswaardigheden.
Rusten kan op diverse plaatsen, zoals bij het Jachthuis in de Imbosch.
Als herinnering kunnen de wandelaars een zeer fraaie Heidetegel
kopen. Deelname aan de Heide
Wandeltocht betekent niet alleen
genieten van het prachtige heide

broodmagneetje voor op de koelkast gewonnen.

Mediterrane uitsmijter is één van
de nieuwe recepten in de receptenrubriek op www. brood, net
Voor 2 personen
2 kleine ciabatta's
l ui
1 grote rode rode paprika
2 eetlepels olijfolie
1 theelepel tijm
2 plakjes ham
4 eieren
4 plakjes mozzarella
Maak de ui en paprika schoon en
snijd ze in reepjes. Verhit de olijfolie in een koekenpan en roerbak
de ui en paprika op matig hoog
vuur in ca. 3 minuten zachtjes
gaar. Schep de tijm erdoor en voeg
zout en peper naar smaak toe.
Snijd de ciabatta's open en leg ze
op twee borden. Leg de plakjes
ham erop en verdeel het paprikamengsel erover. Bak in dezelfde
koekenpan 4 spiegeleieren. Bedek
de eieren met mozzarella en laat
de kaas smelten. Maal er peper boven. Leg de spiegeleieren op de ciabatta's.

landschap, maar met deelname
wordt tevens het goede doel ondersteund. De Heide Wandeltocht
steunt namelijk de Schaapskudde
in de Loenermark.
De Heide Wandeltocht wordt georganiseerd door de Rotary Brummen-Engelenburg onder auspiciën
van de KNBLO en vindt plaats op
zondag 27 augustus. De start vindt
plaats bij caferestaurant 'De Weideroos' te Eerbeek aan de Harderwij kerweg 28 (weg tussen Dieren
en Loenen).
Inlichtingen: de heer A. Brethouwer, tel. 0313-652015 en de heer D.
Vermeer, tel. 0313-652677.

'De kleine Johannes'

'De kleine Johannes' van Frederik van Eeden staat bekend als
een van de mooiste sprookjes
uit de Nederlandse literatuur.
Na meer dan honderd jaar
heeft het verhaal nog niets aan
actualiteit ingeboet.
Verschillende kunstenaars werden
er door geïnspireerd. Naast bewerkingen voor toneel vormde het verhaal het uitgangspunt voor balletvoorstellingen, poppentheater en
een hoorspelbewerking.
In 1999 bewerkte Rinus Morsink
als eerste dit verhaal tot een spirituele en fascinerende musical, die
op 27 augustus in premiere zal
gaan op een zeer bijzondere locatie. Het stadskinderkoor Hengelo
en de theatergroap Barst presente
ren deze nieuwe musicalbewerking van dit symbolische sprookje.
Eerder oogstte dezelfde cast veel
lof met Menotti's Amahl' en de
musical Oliver!'
'De kleine Johannes' is tot nu toe
hun meest ambitieuze project. De
muziek is ontleend aan composi-

ties van vele bekende componisten, o.a. Mozart, Beethoven, Schubert, Grieg en Bizet. Een ontroe
rende musical voor alle leeftijden
met meer dan veertig spelers.
Het bijzondere karakter van deze
voorstelling krijgt een extra de
mentie door de idyllische ligging
van de locatie in het oude vestingstadje Bredevoort. De uitvoering
zal plaats vinden op een groot, spe
ciaal in het water geconstrueerd
podium. De gracht heeft een
breedte van 50 meter en grenst
aan een schitterend park, waardoor het een ideeal decor vormt
voor de uitvoering van 'De kleine
Johannes'.
Bijzondere mystieke sferen worden opgeroepen door middel van
belichting en projectie op de achtergrond en mist over het water.
Het geheel zal versterkt worden
door prachtige feeërieke lichtde
cors, gemaakt van duizenden
lampjes. De regie is in handen van
Rinus Morsink.
Datum van opvoering zondagavond 27 augustus.

Reild-cursussen in Eefde
Ook in het najaar worden in
Eefde traditionele Reiki-cursussen verzorgt door Lia van 't
Veen-Koek, Reikimaster in het
Usuisystem of Natura! Healing.
De cursusfolder is voor belangstellenden vrijblijvend aan te vragen
bij Centrum voor Reiki, Dr. v.d.
Hoevenlann 18 te Eefde, tel. 0575513380.
Ook is de folder verkrijgbaar bij de
bibliotheken in Warnsveld, Vorden en Zutphen.

Wat is Reiki? Een nataurlijke manier om jezelf en om anderen te
helen. Iedereen kan het leren!
Door het volgen van een cursus
krijg je blijvend meer energie be
schikbaar.
Een korte kennfsmakingsbehande
ling of meer informatie? Kom dan
op 8 september a.s. naar de Inmarkt in de Hanzehof in Zutphen.
Daar is Centrum voor Reiki aanwezig met een informatiestand.
(Zie de advertentie.)

Niet te krap
hè, sla

VLAAI VAN DE WEEK:
Kiwi-vlaai f 10,*****

assortiment

Maisbrood jes 6 voor f 2,50

HARMSEN

*****

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Slagroomschnittje f 7,50

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

*****

XXL

Gevuld stokbroodje f 3,25

barbecuespies

voor uw

I

Zeeuws spek,

Wintersport

100 gr

gaat u naar:

runderrookvlees,
100 gr.

Rabobank

hamburgers,

reizen
Kantoren te:
Vorden, Zutphcnscwcg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstroat 21
telefoon: 0575-558105

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

beenhamsalade,
WO gr.

Praktijk voor oefentherapie Cesar

M. Steringa
•
•
•
•

EEFDE (bij Zutphen)

Huis Do Voorst in Ecfde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:

lasagne,
per 700 gr.

Houding en bewegingstherapie
Scnsomotorische kinderthcrapie
Ademhalingstherdpie
Ontspanning

De praktijk is vanaf heden te bereiken onder
een nieuw telefoonnummer
-HUIS DE VOORST-

per stuk

*• mreadcrinncn en congressen
•^ "Traoicn diners
«• hniidshuis op het landgoed

a contant + RDW-vrijwaring

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

GEMEENTE
VORDEN

Dit herzieningsplan ex. artikel 30 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voorziet in de vestiging van een
landbouwmechanisatiebedrijf aan de Lankhorsterstraat
16 te Wichmond, waarbij de inrichtingsmogelijkheden
van het terrein gedetailleerd zijn vastgelegd.

Als u het even niet meer

Diegene die tijdens de ter inzage ligging van het vastgestelde plan bedenkingen bij gedeputeerde staten heeft
ingediend en diegene die kan aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest zich overeenkomstig artikel
27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening tot gedeputeerde staten te wenden kan tegen
de goedkeuring, gedurende de termijn van ter inzage
legging, beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

weet: bel Korrelatie
Korrelatie wijst u de weg in
het doolhof van instellingen
voor gezondheidszorg en
welzijn, de regelingen en de
voorzieningen.

k o r r e l a t i e
tel 0900 - 1450 HO c l [.er minuut)

email vraag@korrelatie.nl

Inschrijving danslessen
STIJLDANSEN & COUNTRY LINE DANCE
vanaf september starten wij weer met onze nieuwe danscursussen in de volgende
plaatsen:

STEENDEREN, HENGELO (Gld.) EN WEHL
met cursussen voor tieners, paren, zowel beginners als gevorderden.

Stee

DRUKKERIJ

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen.

Steender

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

Zutph

WEEVERS

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

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

de burgemeester,
E.J.C.Kamerling

Zaal'Heezen'
start country line
maandag 28 augustus van 20.15 tot 22.00 uur

Gebouw Dobro Dosli
start country line
dinsdag 29 augustus van 20.30 tot 22.00 uur

Hengelo (ei

Vorden, 23 augustus 2000.

Zaal 'De Engel'
inschrijving stijldan sen
27 augustus van 19.30 tot 21.00 uur

www.korrelatie.nl

Facturen

100 gr.

Banssehool
Bouman

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van maandag 28 augustus tot
maandag 9 oktober 2000, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedeputeerde
staten van Gelderland goedgekeurde bestemmingsplan
"Buitengebied Lankhorsterstraat 16, herziening
1999".

"Met
0900 -1450?"

798

BLOEMENKIOSK

replies en (bruilofts)party's

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

magere runderlappen, 500 gr.
gebraden gehakt
met tutti f rutti,

Binnenkort in Vorden:

«• productpresentaties

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

198
165

500 gr. Shoarmavlees,
5 broodjes,
1000
150 gr. saus
\/MM

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

Ook het oude nummer 06-23542031 blijft bereikbaar

Binnenweg 10, 7211 MA liefde
Tel.: (0575) 54 54 5 4 / 5 1 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

345
1QQ

Shoarmapakket,

Vlo

0575-555763

Huis De Voorst

—

per stuk

Keurslager

*• huwelijksplechtigheid
•"

AQ

Zaal 'Wolbrink'
inschrijving stijldansen
vrijdag l september van 20.30 tot 21.00 uur

Telefonische inschrijving vanaf 14 augustus dagelijks na 18.00 uur
op telefoonnummer 0575-572462 • Inschrijfgeld f 10,-

WK-Match dammen voor Ondersteuning mentor verstandelijk gehandicapte:
vrouwen 2000 in Zutphen Voorlichtingsbureau voor
vrijwillige mentoren
De match met als inzet de wereldtitel dammen bij de dames
begint over een kleine 3 weken
in Zutphen.

Vanaf 8 tot en met 22 september
2000 is het plaatselijke gemeente
huis het strijdtoneel voor het ge
vecht tussen de huidige wereldkampioene Zoja Golubjeva en de
uitdaagster Nina Hoekman.
Over de opzet van de match en de
speelsters is ondertussen al één en
ander geschreven. Minder aandacht is er tot nu toe geweest voor
de nevenactiviteiten. Tijdens de
match kan het publiek iedere dag
de partij volgen op een groot de
monstratiebord. Dit bord staat opgesteld in de Burgerzaal en van
tijd tot tijd zal de partij daar van
commentaar worden voorzien
door deskundige dammers. Natuurlijk kan het publiek ook een
kijkje nemen in de tot speelzaal
omgetoverde raadzaal. Ja, gedurende de match ligt het politieke
leven stil in Zutphen.

In de Burgerzaal liggen ook talrijke damborden met bijbehorende
witte en zwarte schijven. Op deze
borden kunnen de toeschouwers
zelf hun kunsten vertonen. Iedereen zegt dat hij of zij kan dammen, dus nu heb je de kans en de
ze moetje met beide handen pakken! Sla je tegenstander van het
bord, maar denk er aan schoppen
mag niet! Er is volop gelegenheid
voor iedereen, club- of huisdammers! Speel je liever een spelletje
tegen de computer? No probleem
want ook daaraan is gedacht. Er
staan verschillende computers
waarop je kunt spelen tegen damprogramma's van uiteenlopende
speelsterkte. De kans is groot dat
je het programma direct wilt kopen, daarom staat er een kraam
van het bondsbureau. Een plaats
waar je ook allerlei andere spullen
kunt kopen die met dammen te
maken hebben. Zoals boeken, borden, CD's en instructie video's indien voorradig. Tot slot worden er
gedurende de match een drietal simultaans georganiseerd.

Theater Onder de Molen
Het enige en eerste Theater Onder de Molen in Europa opent
woensdagavond 23 augustus
weer haar deuren.
Op de planken van het Vordense
theater staat onder andere de
beroemde Gelderse verhalenvertelster Diny Hiddink. Ook jazzkwartet
The Mills Fathers is van de partij.
Dit gelegenheidsorkest bestaat uit
pianist Ab Buitenhuis, basgitarist
Karel Heidenis, drummer Karl

Drie maatschappelijk werkers
van de SPD Oost-Gelderland
zijn onlangs gestart met het
Voorlichtingsbureau Vrijwillige Menoren (WM) in Oost-Gelderland. Dit voorlichtingsbureau gaat vrijwillige mentoren
van mensen met een verstandelijke handicap voorlichten en
ondersteunen in hun taak.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat
bij veel mentoren, begeleiders en
hulpverleners onduidelijkheid be
staat over de rechten en plichten
van de mentoren. De drie mede
werkers van het WM hebben een
brede ervaring op het gebied van
de zorg rond mensen met een verstandelijke handicap.
In ons land zijn enkele duizenden
volwassenen onder mentorschap
gesteld omdat ze niet (meer) in
staat zijn om voor zichzelf te zorgen en eigen beslissingen te ne
men. Het mentorschap is veel
minder bekend dan de onder curatelestelling, maar de populariteit neemt snel toe en daarmee
ook de vragen.
Het voorlichtingsbureau wil de
vrijwillige mentoren informeren,

stimuleren en de gelegenheid bie
den om ervaringen uit te wisselen.
De medewerkers van het WM helpen de vrijwillige mentoren vanuit hun ervaring. Het is de bedoe
ling dat het bureau een aantal ke
ren per jaar voorlichtingsbijeenkomsten organiseert voor de vrijwillige mentoren. Op deze bijeenkomsten krijgen ze relevante informatie over het mentorschap.
Daarnaast kunnen de mentoren
het WM op werkdagen bereiken
onder telefoon 0314-344224.
Op dinsdag 19 september organiseert het WM de eerste informatiebijeenkomst in het SPD-gebouw
aan de Keppelseweg 15 in Doetinchem. Het thema van de avond
luidt: 'Vrijwillig mentor, wat nu?'
Naast de vrijwillige mentoren zijn
ook alle kantonrechters die de
mentoren toewijzen in de regio,
benaderd met informatie over het
voorlichtingsbureau. Zodat zij de
nieuwe mentoren ook op de hoogte kunnen stellen van het bureau.
Daarnaast kan de kantonrechter
in voorkomende gevallen de me
dewerkers van het WM als mentor
benoemen.

Herweg en zanger Boris Tomas.
Verder zal de schrijver Peter Hoefnagels zijn opwachting maken. Hij
vertelt verhalen naar aanleiding
van zijn boek 'Dansen op het terras'. Tenslotte kunt u genieten van
de wonderbaarlijke trucs van goochelaar Wim Hooghiemstra.
Theater Onder de Molen is gevestigd aan de Lindeseweg 29 in Vorden. Kaarten kunnen van tevoren
worden gereserveerd via (0575) 55
6987.

Prijsuitreiking Univé Oost

Graag slank willen zijn, dolgraag een, twee (drie) maten
minder en toch maar weer uitstellen. Maandag begin ik echt.
Dikke streep hieronder. Denk
positief, en nu beginnen. Maak
die afspraak met jezelf en kom
die afspraak na.
SlankKlup kan daarbij helpen.
Overgewicht waar al een tijdje
mee wordt getobt of in de vakantie
wat kilo's aangekomen: wacht
niet te lang straks komt de decembermaand en wordt er snel ge
dacht: 'ach nu maar niet, in januari 2001 begin ik. Niet uitstellen
nu beginnen. De wekelijkse bijeenkomst is in het Dorpscentrum op
dinsdagavond. Leidster is Paula
Sanders. Bij de wekelijkse bijeenkomst wordt de begeleiding gege
ven die nodig is. Tijdens het klupuur is er gelegenheid over diverse
onderwerpen te praten die met afslanken te maken hebben en
wordt de nodige voorlichting over
gezonde voeding verstrekt, inzicht
in eigen eetgedrag en het versterken van zelfvertrouwen.
Bii SlankKlup worden geen diëten

gegeven maar menu's. Deze zijn
zo samengesteld dat apart koken,
dure voeding en pillen niet nodig
zijn. De menu's worden opgesteld
door de diëtist die aan SlankKlup
verbonden is. De leidster van
SlankKlup vertelt niet wat wel of
niet mag maar legt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Niet
betuttelen maar stimuleren en be
geleiden is haar taak. Zij geeft
voorlichting over voeding, eetpatronen en de mogelijkheid deze te
veranderen.
Op de eerste dinsdag van de
maand komen de cursisten die
hun streefgewicht bereikt hebben,
want die stok achter de deur heeft
iedereen nodig. Het is een heel ge
zellig SlankKlup-uurtje.
Bloemisterij De Vordense Tuin
biedt de leden van Slank-Klup een
bloemige attentie aan bij elke 5 kilo minder.
Spreekt deze methode u aan en
wilt u het teveel aan pondjes kwijt,
kom dan naar het Dorpscentrum.
Zijn er nog vragen bel dan de
Slank-Klupleidster Paula Sanders,
0575-441801.

Uitslagen en
programma Socii
Beker:
15 augustus: Steenderen - Socii 2-2
19 augustus: Socii - Baakse Boys 3-1
Programma beker:
29 augustus: Stokkum - Socii

Daniëlle
Takkenkamp
Kampioen!
Jongstleden 12 augustus vonden
de Gelderse kampioenschappen
paardrijden plaats in Laren. Ze be
haalde met haar paard 'No Doubt'
de Gelderse titel in de klasse L met
345 punten en mag nu de Gelderse eer op 9 september hooghouden tijdens Levade in Ermelo.

Badmintonvereniging
"Hash-Vorden"
Start van nieuwe seizoen
Het nieuwe badmintonseizoen
gaat op donderdag 24 augustus
weer van start. Een ieder is weer
van harte wekom om in de sporthal 't-Jebbink te komen badmintonnen. Speeltijden in het nieuwe
seizoen: De speeltijden zijn gelijk
gebleven aan het afgelopen seizoen. Senioren (vanaf 18 jaar): donderdagavonden. Junioren (onder
18 jaar) zaterdagochtenden.
Nieuwe leden:
Mensen die willen gaan badmintonnen of die zich afvragen of badmintonnen misschien voor hen
een leuke sport is, kunnen op 3
donderdagavonden (senioren) of
op 3 zaterdagochtenden (junioren)
geheel vrijblijvend komen spelen.
Rackets en shuttles zijn aanwezig,
de nieuwe leden worden opgevangen door iemand van het bestuur
of van de jeugdcommissie.

PCOB houdt eerste
ledenmiddag^-

De PCOB afdeling Vorden houdt
op donderdag 31 augustus a.s.
haar eerste ledenmiddag van dit
seizoen en de eerste bijeenkomst
na de vakantieperiode. Mevrouw
Laman-Trip uit Warnsveld komt
vertellen over het onderwerp
"Sprookjes". Een beetje luchtig onderwerp voor de zomerperiode en
een beetje geheimzinnig misschien. De meeste van ons kennen
de sprookjes van vroeger. Mevrouw Laman-Trip is een boeiend
vertelster en over sprookjes valt
veel te vertellen. Het wordt vast
een mooie middag. Belangstellenden zijn van harte welkom op deze
bijeenkomst, die zoals gewoonlijk
wordt gehouden in het "Stampertje" van het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat.

Vordens Mannenkoor
op BBMB 2000
Op 20 juli j.l. tijdens de braderie in
Vorden, kon men bij de stand van
Univé Oost meedoen aan een prijsvraag.
Men kon raden hoeveel appels en
peren er in de glazen kubus zaten.

Dit aantal (277 stuks) werd juist ge
raden door mevrouw A. Rakitow.
De prijs, een doorlopende reisverzekering, werd onlangs aan haar
uitgereikt door Peter ten Berge van
Univé Oost.

GE N D A V O R D E N
AUGUSTUS

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
22 Avondwandeling'pinetum
De Belten, Wildenborchseweg
22 ANBO: dagfietstocht, vertrek
vanaf het Kerkplein

23 Welfare: handwerkmiddag in
De Wehme
24 De Snoekbaars: onderlinge
competitie jeugd
24 Bejaardenkring Dorpscentrum
25-26 Zomerspektakel Kranenburg
27 Dorpskerk: Vorden zingt
29 Avondwandeling: pinetum
De Belten, Wildenborchseweg
29 De Snoekbaars: jeugd wedstrijd
Vorden-Hengelo

Na een week van opbouwen
door alle vrijwilligers samen
met de band, was het vrijdagavond om 19.00 uur tijd voor de
start.
Het Baby Biggen Meal Bal werd
weer geopend door het ballonnenspektakel waaronder de beugelfles
van Grolsch en het petje van Unox.
Degenen die zich hadden aange
meld werden allemaal vervoerd
door A-3 ballon. Op het terrein verzorgde Jubal voor een vrolijke
nood, afgewisseld door het dweilorkest "Altied Gezellig".
Nadat de ballonnen waren vertrokken was er een Jojo ballon
waarmee de kinderen een luchtdoop konden maken. De overigen
konden deelnemen aan het gavelwerpen en het boerengolven.

Rond 21.00 uur werd op het terrein het spektakel geopend door
de band CU. Een voorprogramma
waar met waardering naar werd
geluisterd. Zowel muzikaal als vocaal lieten ze hun beste kant zien
en wisten het publiek al goed in
stemming te brengen. De opkomst
was ontzettend goed, en tot rond
22.30/23.00 uur stond men in rijen
voor de kassa. Om 22.30 begon het
optreden van Kas Bendjen zelf.
Na een jaar rust was de band er
weer helemaal klaar voor. Een ge
heel nieuwe show met vele nieuwe
nummers zorgde ervoor dat het
publiek volkomen uit zijn dak
ging. Ruim 1.100 bezoekers zongen uit volle borst mee toen het
Vordens Mannekoor op de planken stond. Samen met Kas Bendjen hadden ze enkele nummers in-

gestudeerd, welke als echte toppers over het terrein schalden.
Ook de burgemeester van de Kranenburg (Bertus Waaltje) samen
met de wethouder (Martij n Wolsing 2) hebben hun zegje en be
klag gedaan.
Juffrouw Maartje liet het publiek
genieten van haar wondere kunsten op de strijkstok. De feestset
van Kas Bendjen maakte er een
ware happening van en een mooie
afsluiter. Erik Reindsen heeft zijn
vuurdoop doorstaan als nieuw lid
van de band..
Het Baby Biggen Meal Bal begint
een bekendheid te worden in de
wijde omtrek en trekt daardoor
steeds meer publiek. Het eerst volgende optreden van Kas Bendjen is
op 3 sept. bij Stegeman in Laren.

Firma Lucassen Boomkwekerij blij
met nieuwe huisvesting
culo. In 1976 kocht hij aan de Ganzesteeg in Vorden een woning
waar hij, naast zijn onderwijzersbaan, begon met eikels en kastanjes, met aansluitend het kweken
van jonge bomen ( heesterteelt, coniferen e.d.)
Het bedrijf groeide en groeide. Op
gegeven moment werd .er een kas
bijgebouwd van 480m2 dat diende
voor de teelt van planten in potten
("container- cultuur") Bij Lucassen
ging men zelf intensief "stekken".
In 1987 werd er een perceel grond
aan de Hamsveldseweg bijge
huurd voor het kweken van coniferen en heesters, een tweede locatie dus. Jacqueline en haar man
gingen daar in 1993 ook wonen.
"Dat moest ook wel.
Omdat we daar ook in potten gingen kweken, moet je daar "bij-wonen". Dit soort werk vergt name
lijk veel verzorging", aldus Jacqueline. In november 1993 werd
daar ook de eerste tunnel gebouwd, noodzakelijk voor de
kweek van hortensia's e.d.
Van links naar rechts: Jacqueline, \
Wanneer iemand enthousiast
over zijn werk vertelt en daarbij
tegelijkertijd aangeeft hoeveel
tijd hij erin stopt, wordt er weieens gekscherend geroepen
"dan had je maar een vak moeten leren"! Bij firma Lucassen
Boomkwekerij aan de Oude
Zuphenseweg 6a te Vorden, hebben ze inderdaad een vak geleerd.
Een bedrijf gerund door dochter
Jacqueline Wolsing- Lucassen,
haar man Willy Wolsing en de
broers Marcel en Rob Lucassen.
Een viertal met ieder zijn eigen
werkgebied. Jacqueline, van huisuit bloembindster ( ooit wilde ze
een eigen bloemenzaak beginnen,
maar zag daar op gegeven moment toch van af), is onder meer
belast met de boekhouding en
commerciële zaken.

over het bedrijf vertellen, elkaar
aanvullend waar nodig, maar bovenal een tweetal dat elkaar laat
uitspreken.
Vrijdagmiddag l september wordt
de nieuwe locatie van de firma Lucassen aan de Oude Zutphenseweg
officieel geopend, waarna zaterdag 2 september een ieder die dat
wil, de nieuwe boomkwekerij kan
bezichtigen.
Een locatie waar de Lucassen ontzettend blij mee zijn. Opvallend de
zgn. foliekas met een oppervlakte
van 140 bij 65 vierkante meter. In
de wintermaanden stampvol met

HOOGWAARDIG
Als je door de Achterhoek rijdt zie
je heel veel boomkwekerij en. Te
veel van het goeie?, zo vroegen wij
ons af. Volgens Jan Lucassen is het
kwekersaanbod momenteel inderdaad groter dan de vraag." Dat be
tekent dat je kwalitatief hoogwaardige producten moet leveren
en dat doen we", aldus senior.
Boomkwekerij Lucassen levert niet
aan particulieren. Voornaamste afnemers de Cash en Carry bedrijven, zoals bijvoorbeeld Jan Boomkamp Groenbedrijven in Borne
met als belangrijkste tak 'Twente
Plant B.V."

De vergunning aan de Hamsveldseweg liep tot circa 2000. Dus werd
er al in 1996 ( regeren is immers
vooruitzien) contact met de ge
meente Vorden opgenomen om te
mogen uitbreiden. Reactie van de
gemeente Vorden: " Liever geen
uitbreiding op die plek". Een ondernemer blijft dan niet bij de
pakken neerzitten, dus ook de "Lucassen" niet.
Even een balletje opgooien bij de
gemeente Hengelo. "Komen jullie
maar gauw bij ons" zo zeiden ze
daar in Hengelo. De politieke caroussel ging aan het draaien. Zo
sprak deVordense wethouder Dorien Mulderije tegen Lucassen:
Toch eigenlijk allemaal te gek
voor woorden, wat in Hengelo

Haar man Willy, ooit automonteur, houdt zich bezig met automatisering, in feite samen met
Rob Lucassen, is dit tweetal met
het veelomvattende technische ge
deelte van het bedrijf belast. En
verstand van techniek moetje hebben, alles wordt zelf gemaakt c.q.
aangelegd. Een voorbeeld. Zo
wordt het water dat bij het be
sproeien van de planten en bomen, weer hergebruikt.
Het overtollige water loopt name
lijk via een goot weer terug in het
waterbassin.. De vierde man in het
"kwartet" is Marcel Lucassen. Opgeleid aan de tuinbouwschool in
Boskoop, de specialist in boomteelt. Daarnaast nog twee vaste
krachten en in de zomermaanden
een flink aantal vacantiehulpen.

Tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Skeeleren van Nederland in Hallum (FR) heeft Martin
Rietman uit Wichmond een fraaie
overwinning geboekt. De wedstrijd, die werd verreden over 2
rondes van 25 km. werd pas in de
laatste meters beslist. Rietman
was vooraf redelijk optimistisch.
Zijn hoop op een goede afloop was
halverwege de koers vrijwel verdwenen toen hij helemaal "stuk"
zat. Het parcours was zeer zwaar
met af en toe slecht asfalt en klinkers in de Friese dorpen rond Bartlehiem. Er stond ook een behoorlijke wind. Als je een maal los van
de groep kwam, was het gebeurd.
Gelukkig herstelde Rietman in de
tweede helft van de koers, zodat
hij zich met de eindsprint kon be
moeien. Zo'n 300 meter voor de fi- "'
nish begon hij een alles of niets poging met medevluchters in zijn
kielzog .Op de streep had hij iets
meer dan een meter over. Hij had
niet omgekeken en had alleen
maar "volle bak" gereden. Het
duurde even voordat hij weer hersteld was, maar de vreugde was er
niet minder om. Voor Rietman
was dit de 3e overwinning bij een
belangrijke wedstrijd dit jaar. Hij
werd in februari Ie bij de snelle
toer op de Weissensee, een week
geleden werd hij kampioen van *Oost Nederland en nu dus Nederlands Kampioen. De pot is nog niet
leeg. Hij is met afstand leider in
het klassement bij de C-rijders.
Met nog 2 wedstrijden te gaan kan
ook deze eindoverwinning hem
bijna niet meer ontgaan. De ande
re rijders van de Ecotrans/Free
wheel formatie presteerden naar
behoren.
Arjan Mombarg kon lang meekomen in de kopgroep bij de A-rijders. Hij eindigde uiteindelijk op v
een verdienstelijke 14e plaats.
Meer zat er voor hem dit jaar niet
in. Hij staat inmiddels 10e in het
Algemeen Klassement bij de A-rijders met nog slechts 4 Nederlanders voor zich. De andere plaatsen
worden ingevuld door buitenlanders, die van het skeeleren hun be
roep hebben gemaakt. Voor Mombarg is het nog niet zo ver, maar
het is niet ondenkbaar, dat hij volgend seizoen bij een grote ploeg
zal rijden.
v
De andere C-rijder Sven Groot uit
Zutphen reed "op zijn tandvlees
"de 50 kom uit. Een goede prestatie voor de pas 18-jarige skeeleraar,
die aan zijn Ie seizoen bezig is.
Vordenaar Henk Mombarg reed
ook zijn wedstrijd over 75 km uit.
Het was hem zwaar tegen gevallen. Volgens Mombarg, die veel alleen had gereden, was dit NK
zwaarder dan een Elfstedentocht
over 200 km!
Brummenaar Han Donderwinkel
moest helaas halverwege de strijd
staken wegens problemen met
zijn materiaal.

Winst voor Winkels

PA JAN LUCASSEN

Zicht op de kassen.

En dan er is nog pa Jan Lucassen,
de oprichter van het bedrijf. Hij
wil niet zoveel kwijt over zijn rol
in het bedrijf. "Schrijf maar op dat
ik een soort adviseur ben. Ik heb
hier wel een eigen bureau", met
deze woorden aangevend dat hij
toch meer binnen de firma doet,
dan de outsider doet vermoeden.

planten. "Planten met wortels boven de grond lopen zeer snel vorstschade op, vandaar deze kas", zo
kregen we te horen.

Een gesprek met Jan Lucassen en
zijn dochter Jacquelme, is een ge
sprek waarbij het wederzijds re
speet voor elkaar duidelijk opvalt.
Vader en dochter die enthousiast

Martin Rietman
Nederlands Kampioen
bij C-rijders

Het bedrijf houdt zich nl. ook be
zig met het kweken van plantgoed
voor collega's. De voornaamste
"kweek", heesters en coniferen.
Een ondernemer wil altijd doorgroeien. Bij de Lucassen geen probleem. Met een vergunning op zak
van totaal 20.000 m2, is er voor
verdere expansie de komende jaren nog ruimte genoeg.

Dat het pad van boomkweker niet
uitsluitend over rozen gaat, blijkt
overduidelijk wannner Pa Jan en
dochter Jacqueline over de 'Voorgeschiedenis" van het bedrijf vertellen. Jan Lucassen, afkomstig uit
Groessen, werd in 1964 "zetbaas"
van het fruitbedrijf van Baron van
Dorth tot Medler.
Jan Lucassen was vanaf 1973 tot
1989 als praktijk onderwijzer "aanleg- en onderhoud tuinen en
boomteelt" verbonden aan de tuinbouwschool "De Drietelaar" in Bor-

kan, moet toch ook bij ons kunnen"!
Lucassen nam vervolgens Han
Pelgrum als adviseur in de arm.
Enfin om een heel lang verhaal
kort te maken nog even terug naar
Jacqueline: "Het heeft er uiteinde
lijk toe geleid dat wij grond van
Jaap Korenblek konden kopen (ook
de gemeente Vorden heeft bij een
aantal zaken bemiddeld) zodat wij
onze bedrijven aan de Ganzesteeg
en de Hamsveldseweg) konden samenvoegen tot het huidige pand
hier aan de Oude Zutphenseweg"!

Leden van de P.V. Vorden hebben
met hun duiven deelgenomen aan
de eerste Natourvlucht vanaf Lommei over een afstand van 120 kilometer. De uitslagen waren: A & A
Winkels l, 9, 10; D. Gotink 2; Roy
Eykelkamp 3, 11; H. Eykelkamp 4,
6, 7, 8, 12, 17, 20; M. Tiemessen 5,
15, 18; C. Bruinsma 13, 14, 16; H. *•
Stokkink 19.

De Graafschaprijders
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseert op zondagmiddag 27
augustus een orientatierit. Het
vertrek is om 13.30 uur vanaf het
Pannejoekenrestaurant in de Kranenburg. De rit is uitgezet door
W.D. Wisselink en H.B.J Horsting.

Laatste Grand Prix 500 cc
'oude stijl' in Halle
Zaterdag 26 en zondag 27 augustus wordt op het circuit 'De
Kappenbulten' de allerlaatste
Grand Prix motocross 500 cc
'oude stijl' verreden. Vanaf volgend seizoen wordt het wereldkampioenschap motocross verreden tijden de zogenaamde
Triple' Grand Prix'.
Dat betekent dat de drie klassen
125 cc, 250 cc en 500 cc tijdens hetzelfde weekeinde op hetzelfde circuit gaan rijden. In Halle is het tevens de laatste keer dat de beste
crossers ter wereld twee manches
van 40 minuten plus twee ronden
rijden, want tijdens de Triples' komen de coureurs volgend jaar nog
maar een keer aan de start.
Omdat de toelating tot de Triple'
GP's volgend jaar veel strenger
wordt, in plaats van veertig mogen
er nog maar dertig rijders starten,
heeft een hele vloot rijders uit binnen- en buitenland de GP van Halle aangegrepen om nog een keer
een wereldkampioenschapwedstrijd te kunnen rijden. Ruim tach-

van de Nederlandse afvaardiging
is Gert-Jan van Doorn. De 35-jarige
Brabander doet het nog steeds
goed, want met een negende
plaats in de tussenstand is hij de
De te kloppen man is natuurlijk best geklasseerde landgenoot. Van
de Belg Joel Smets, die met de Doorn voelt echter de hete adem
races in Halle en Roggenburg (dear van Marcel van Drunen in zijn
words een dubbele Grand Prix 500 nek. Van Drunen wordt op zijn
cc/ 250 cc verreden) al lang en beurt op de huid gezeten door Wilbreed wereldkampioen is. Smets lie van Wessel, die in Halle zijn codomineerde dit seizoen de GP's en me back viert. De Doetinchemmer
won maar liefst elf van de tot nu brak tijdens de Duitse Grand Prix
toe verreden wedstriiden. Tijdens zijn elleboog en was een paar wede laatste GP in Luxemburg liet ken uitgeschakeld. Op zijn favorie
Smets zien ook maar een mens te te circuit 'De Kappenbulten' wil
zijn, want hij viel tot drie keer toe hij echter een plek in de top-tien
van zijn KTM. Winnaar werd Mar- heroveren.
nicq Bervoets, die ook al de WK- De vierde Nederlander die dit jaar
wedstrijd in Valkenswaard won. WK-punten wist te scoren is de
Bervoets is in een spannende strijd teammaat van Van Wessel en Van
gewikkeld met de Zweedse vete Drunen, Gert-Jan Boekhorst uit
raan Peter Johansson om de twee- Babberich. Voor Jacob Barth uit
de plaats. Het verschil tussen bei- Doetinchem wordt Halle zijn eerde coureurs bedraagt maar een ste WK-wedstrijd dit jaar.
punt.
Verder aan de start onder andere
Erik Davids (Holten), Marcel HartNEDERLANDERS
man (Wezep), Jarno Meijer (AmMaar liefst elf Nederlanders ko- sterdam) en Ralph Sigmans (Bamen in Halle aan de start. Leider kel).
tig deelnemers komen zaterdag 26
augustus dan ook al in actie om
zich te kwalificeren voor de beide
heats op zondag.

DAGJE UIT
Naast het wereldkampioenschap
motocross is er op en rond het
prachtige, sfeervolle circuit 'De
Kappenbulten' nog veel meer te
doen. Voor de allerkleinsten zijn er
verschillende gratis attracties, in
de grote feesttent schalt de hele
dag de muziek en het rennerskwartier is tijdens de GP voor het
publiek geopend, zodat iedereen
eens een kijkje in de keuken van
de absolute motocross-top kan nemen. In het bijprogramma starten

op al onze

tuinmeubelen,
kussens, parasols
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Registreer snel
uw bedrijfsnaam
op internet!
éénmalig fl. 95,- plus fl. 30,- per jaar

Internet Diensten

't Is even zoeken in Brohkhorst, ons kleinste stadje, naar de
joodse begraafplaats aan het Maneveld. Verscholen achter
dicht struikgewas wandelt of fietst men er zo voorbij. Een
ijzeren hek, afwijkend van de gewone weidehekken, geeft
aan dat hier niet zo maar een stuk land ligt. Op een goed
onderhouden grasveld staan hier tweeen-twintig grafstenen.
Twee ervan zijn omheind met een ijzeren hek, misschien
van iets meer welgestelden.

"Zo, now ko'j alles weer opnemmen". "Bedankt veur de moeite. Geld
wi'j d'r toch neet veur hemmen. Kan'k ow een plezier doen met een
pilsjen of een borrel?" "Now dan maor een borrel, at 't maor gin wodka is". "Wodka he'k jao gaars neet in huus maor hoe kom iej daor zo
biej?" "Dat za'k ow veteln".
Gart van 'n Eierman had zich een ni'je kippenrenne in 'n hof emaakt
en daor ok wat hoender in ekoch. die hadn z'um een paar dage trugge in huus ebrach. 't Mos wat besunder wean nao at e zei. 'k Zol maor
's kommen kiekn. Dus ikke d'r gisteraovend hen.

Deze begraafplaats, ongeveer zes are groot, dateert al vanaf
1811. Ter vergelijking: de joodse begraafplaats in Vorden is
van ongeveer 1870. Daar liggen 13 personen begraven op
een oppervlakte van zes en een halve are. Een klein schuurtje achter in een hoek van de begraafplaats in Bronkhorst
diende waarschijnlijk om de schra'gen en draagbaar in op
te bergen.

Nao de koffie zo'w een borrel drinken op de gezondheid van de hoender. Gart haaln de flesse jonge jenever die hee teveurn in 'n diepvries
had eleg. "Jao, 't spit mien", begon e,"maor 't is ene klompe ies. Daor
kan'k ow niks van geven".Uut zuunigheid zol e ze wel met water anelengd hemmen maor dat wo'k um natuurlijk neet zeggen. "Maor 'k
hebbe nog wel wodka, die's ok heel zachte.
"Doe die dan maor" zei ik. Now, too'k een slok nomme was of 'k tien
wepsen in een 'n hals krege. Met 't tweede glas wodn 't iets better.
Maor 'k heb 'n heeln nach 't gevuul ehad of de mage in de brand ston.
Veur mien part gif e 't grei an Boris Jeltsin at den nog 's op vekantie
kump hier biej ons in d'n Achterhoek".
H. Leestman

op = op bij

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

't Was al neet zo vrog meer too Toon veurugge wekke donderdag biej
ons kwam. 'k Hadde um opebeld umme nao de video te kiekn. 'k Konne met dat ding niks gewodn. "He'j de stroom uutezet?" vroog e . "'k
Hebbe allene de stekker d'r uut etrokken veur de vekantie". "Dat dach
ik al. Die klokke die d'r op zit mo'j weer opniej insteln". Met een paar
menuutn was 't malleur verholpen.

't Was mooi grei wat t'r rondleep. Naost wat goldfesanten zat t'r ok
een apat soort hoender. "Lakevelders gleuf ik dat 't bunt ", zei e,
"maor de name wet ik neet precies". "Maor dat bunt jao van die beeste met een grote witte band um de rugge", lei ik um uut. Dan zoln 't
wel wyandottes wean menen e.

enz. enz.

prolink.nl

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Biej ons in
d'n Achterhoek

Wie het hele weekeinde in Halle
wil vertoeven kan terecht op de
speciaal ingerichte camping pal
naast het circuit en parkeren is tijdens het WK motocross in Halle
gratis. De trainingen beginnen zaterdagmorgen en in de middaguren volgt de kwalificatie. Zondagmorgen wordt er getraind terwijl
de Grand Prix daarna wordt verreden.

Opruiming
Opruiming

WEEKBLAD CONTACT

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

de internationale rijders tot 500
cc.

- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp,
productie en hosting
- Databasekoppelingen
en -management
- Intra- en extranet,
Mail- en webservers
- Cursussen en
trainingen
- Helpdeskservice
- Computerverkoop
- PC-privéprojecten
Meer info: www.prolink.nl

De namen op de stenen zijn alle specifiek joods zoals Sally
Philips, Bertha Mozes, Izaak Meijers. Verder nog namen
van Cohen. Weijel, Jacobs en Sternefeld. De laatste die hier
begraven is is Eva Zeligman, overleden op 19 februari 1963.
Ze was gehuwd met Bernard Aussen die 11 september 1946
overleden is.
Wat opvalt is de keurige staat van onderhoud van het ge
heel. Het gras wordt schijnbaar geregeld gemaaid. Heel
wat anders dan hier in Vorden aan de Wildenborchseweg.
Schijnbaar wil men er in Vorden niet zo veel tijd aan besteden. Dit in tegenstelling tot de algemene begraafplaats
en de begraafplaats op de Kranenburg. Die zien er beide
altijd voortreffelijk onderhouden uit. 't Zou goed zijn als
men hier ook wat meer aandacht aan de joodse begraafplaats schonk Ga maar eens kijken in Bronkhorst om te
zien hoe het ook kan.
H.G. Willink

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop
partner van
• •A»B

A«
A
Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
email: info@prolink.nl
Tel: 0575 -441344

Krijgt u
rioolaansluiting?
Wij leveren:

buis,
hulpstukken
wordt gratis thuis bezorgd

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo
Telefoon 0575-462139
Maandagmorgens gesloten

MEUBELBEURS en
Handelsonderneming

KUIJK

keukens
sanitair
wand-en
vloertegels
natuursteen
rolluiken

Mercatorstraat 12 (Industrieterrein Kamp Zuid) - Lichtenvoorde - Tel. 0544-371256

Ook het adres voor prachtige

KANTOORMEUBELEN
Voor aanstaande KAMERBEWONERS hebben we volop
ledikanten, bureau's, slaapbanken, vele laden- en opbergkasten, tafeltjes, clubs enz. tegen

Mercatorstraat 12 - Lichtenvoorde - tel. 0544-371256

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING

gespecialiseerd
toeleverancier voor
transport-, loon werk- en
grondverzetbedrijven

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Tonny Jurriëris \
<

RuurloB.V.

De allerlaatste restanten
dames- en herenmode nu

5,- 10,- 15,25,- 50,alleen woensdag en donderdag

TEUNISSEN
M O D E
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

Met spoed gevraagd
voor directe indiensttreding:

medewerker
met technische opleiding.
Leeftijd ± 20 jaar
in bezit van rijbewijs B.

AUTOSCHADE

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Een droomtuin

Taakomschrijving:
• bezorging onderdelen en
magazijnbeheer
• orders verzendklaar maken
• hydrauliekslangen en
componenten en
hijskettingen samenstellen

begint bij een goed ontwerp

Het gaat om een vast dienstverband.
Werkweek van maandag t/m vrijdag.
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan TLG,
Spoorstraat 60, 7261 AG Ruurlo, telefoon 0573451077.
Eventueel 's avonds bellen 0543-461520
Voor informatie 0573-441182

De Nierstichting zoekt collectanten
Doet u ook mee?
Voor de nationale collecteweek zoekt de Nierstichting
enthousiaste collectanten die
willen collecteren in hun wijk.
Bel voor meer informatie met
Petra Brouwer
0800 - 222 40 07 (gratis)

Nationale collecte
17 t/m 23 sept. 2000
TE KOOP

vijverfolie
3 verschillende diktes
op maat leverbaar, met

gratis
zuurstofplanten
Ook verkrijgbaar pompen, filters,
hulpstukken, sproeiers enz. enz.
Voor afwerking van uw vijver leveren wij ook
stenen, flatstones, turf,
oeverbeplanting enz. enz.
Modelvijver aanwezig bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo
Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

De nieuwe Nissan Almera Tlno. De eerste ruimte-auto die persoonlijke wensen vervult. Voor de kinderen zijn er ultklaptaleltjes (Amblan
uitvoeringen), een ultneembare opbergdoos en een 12 volt aansluiting om computerspelletjes te kunnen spelen. Moeder kan
haar hooggehakte schoenen In een lade onder de stoelen kwijt. En vader waant zich In een regelrechte sportwagen. Alle

opwww.nlssanalmeratlno.com

THE

NEW A L M E R A TINO. D E S I G N E D TO IMPROVE Y O U R P E R F O R M A N C E .

DOETINCHEM

Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55

HENGELO G.
ZEVENAAR

Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN

De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers. uw team van autospecialisten!

Frank Knilddnk nieuwe dirigent
Vordens Mannenkoor
Cursus 'Druktemakers'

Eind juni van dit jaar is bij het
bereiken van zijn 65 jaar op
grootse wijze afscheid genomen van Bert Nijhof als dirigent van het Vordens Mannenkoor. Hiervan heeft een uitgebreide reportage gestaan in dit
weekblad.

ZorgGroep Oost-Gelderland start op dinsdagavond 5 september 2000 in
Doetinchem met een cursus 'Druktemakers' voor ouders en verzorgers
van een druk kind tussen l en 4 jaar. Gedacht wordt vooral aan ouders
en verzorgers die reeds langere tijd tegen het drukke gedrag van hun
kind aanlopen.
Drukke kinderen, wie kent ze niet? Elke ouder heeft er wel eens mee te
maken, elk kind is weieens druk. Bijvoorbeeld als de verjaardag nadert.
Sommige kinderen zijn wel heel vaak druk. Ze zijn beweeglijk, altijd in
de weer, snel geprikkeld en snel afgeleid. Ze reageren heftig op de omgeving, ruw en impulsief, ze hebben snel wisselende stemmingen. Het kind
lijkt geen rem te hebben, heeft altijd 'haast' en kan moeilijk luisteren en
onthouden watje zegt. De dagelijkse omgang met drukke kinderen eist
veel van ouders. Druktemakers vragen veel energie. Het lijkt vaak of alles
watje als ouder doet of zegt langs je kind afglijdt. Drukke kinderen vragen om een speciale aanpak.

Na 32 jaar komt er een nieuwe dirigent. Het is de 53-jarige Frank
Knikkink uit Terborg. Hij is gehuwd en vader van drie dochters.
Hij studeerde aan het Arnhems
conservatorium piano, kerkorgel
en koordirectie. Hij heeft vele koren gedirigeerd zoals: het Doetinchems mannenkoor, Animatio te
's-Heerenberg en de kerkkoren van
Terborg en Gaanderen. Thans is hij
nog tevens dirigent van het Eltens
mannenkoor, het kerkkoor te Silvolde, het Dubbel Mannenkwartet
uit die plaats en de Singkreis te
Emmerich. Met het Eltens mannenkoor maakte hij vele concertreizen naar onder andere Hongarije, Italië, Duitsland en Engeland.
Zijn specialisatie is Russisch-Byzantijnse mannenkoorwerken,
wat hij overgeleverd heeft gekregen van zijn vader.

Ouders met een druk kind hebben nogal eens het gevoel de enigen te zijn
met dit probleem. Soms ondervinden zij onbegrip vanuit de omgeving.
Bijvoorbeeld omdat het kind zich bij anderen voorbeeldig gedraagt, of
omdat buitenstaanders de problemen wijten aan een verkeerde aanpak
van de ouders. Ouders krijgen vaak ongevraagde en tegengestelde adviezen. In een dergelijke situatie kan steun van andere ouders en deskundigen helpen. Deze oudercursus wil hierin voorzien.
In deze cursus wordt aandacht besteed aan de achtergronden en oorzaken van druk gedrag. Het omgaan met een druk kind staat centraal.
Daarnaast zullen vaardigheden worden geoefend en is er gelegenheid tot
het uitwisselen van ervaringen met andere ouders.
t

Cursusdata: dinsdagen 5, 12, 19, 26 september. Aanmelding/informatie:
tel 0900-8806(22 ct./min.24 uur per dag bereikbaar).

In zijn proefdirectie voor het Vordens Mannenkoor heeft hij een
deel van een Russisch koorwerk ingestudeerd. Na een uitgebreide selectieprocedure, waarbij alle koorleden betrokken waren, is voor de
ze dirigent gekozen. Het Vordens
Mannenkoor is dan ook erg blij
met zijn nieuwe dirigent.
Met deze nieuwe dirigent wordt
een vernieuwende impuls aan dit
al bijna 65 jaar oude koor gegeven.
Het -hoopt hiermee ook nieuwe
koorleden aan te trekken. Maar
ook de oud-leden, die zich nog betrokken voelen bij de mannenkoorzang zijn weer van harte welkom. Het uitgangspunt van het
koor is met plezier zingen met een
zo hoog mogelijk haalbare kwali-

Cursus Tibromyalgie, hoe verder...
teit en in een gezellige sfeer. Mannen vanaf 18 jaar, die interesse
hebben zijn van harte welkom.
Twijfels? Geheel vrijblijvend kan
een repetitie bijgewoond worden
of een proefperiode meegerepe
teerd. Maandagavond is de repetitieavond in het Dorpscentrum van
Vorden. Het is niet nodig dat er
over grote muzikale talenten beschikt wordt. Het belangrijkste is
plezier hebben in zingen. Ook is

het niet noodzakelijk om Vorde
naar te zijn. Veel mannen uit de
omliggende plaatsen zijn lid van
het koor.
Aanmelden kan door naar de re
petitieavond te komen, door zich
aan te melden bij een koorlid of
door contact op te nemen met se
cretaris Han Radstake, Brinkerhof
2, 7251 WR te Vorden, telefoon
0575-552974.

Vorden zingt' verzoeldiederen
Aanstaande zondagavond 27
augustus staat de Vordense
Dorpskerk weer in het teken
van het welbekende 'Vorden
zingt'. Het programma ziet er
weer veelbelovend uit.
i

Verzoekliederen afkomstig uit diverse bundels die de afgelopen tijd
zijn aangevraagd, zullen dan aan
bod komen. Dit blijkt een succesvolle formule te zijn gezien het
aantal bezoekers dat hiervoor vanuit alle windstreken telkens naar
Vorden komen.
Er zal een kort meditatief moment worden gehouden door ds.
M. Oostenbrink uit Zwolle over het

Laatste open morgen kruidentuin
't Zunnehöfken
De Werkgroep van Kruidentuin 't
Zunnehöfken opent donderdagmorgen 24 augustus voor het
laatst dit seizoen haar poortje.
Dan wordt er weer een kruidenhapje aangeboden en informatie
over de meer den 140 soorten kruiden en planten.
Tegen een kleine vergoeding kan
een fles kruidenazijn worden ge
vuld of kunnen eventueel stekjes
of plantjes worden meegenomen.
Voor de kinderen ligt er een leerzame kruidenquiz zodat ook zij
zich niet hoeven te vervelen. En
natuurlijk is er een prijsje als beloning.
De werkgroep die zich ten doel
stelt het promoten van kruiden en
oude gewassen, uit lang vervlogen
tijden, kunnen terugzien op een
geweldig seizoen. Uit alle wind-

thema 'De wachtkamer'. De muzikale begeleiding is in handen van
de heer W. Kuipers uit Apeldoorn
die het orgel bespeelt en hij brengt
deze keer een trompettist mee namelijk de Rijk Heusinkveld uit
Apeldoorn zodat het geheel een
extra feestelijk tintje zal krijgen.
Ze zullen vooraf al een aantal
fraaie liederen ten gehore brengen. Het is dus alleszins de moeite
waard om naar de Dorpskerk te
komen.
Na afloop kan er in 'de Voorde' bijgepraat worden onder het genot
van koffie. Iedereen is van harte
uitgenodigd.
streken kwam men in grote getale
naar Zelhem.
De openbare kruidentuin is dage
lijks geopend en vrij toegankelijk.
De tuin is te vinden aan de Piersonstraat naast het NPB-gebouw
en nabij de Rabobank

Nutsfloralia
Vorden 75 jaar
Nutsfloralia Vorden viert dit jaar
het 75-jarig bestaan. Vandaar het
gekozen thema 'feest'. De vereniging houdt op 15 en 16 september
de tentoonstelling in het Dorpscentrum. Gehoopt wordt op vele
inzendingen van eigen gekweekte
planten en bloemstukken waar
het thema in verwerkt is om de
tentoonstelling echt tot een feest
te maken. Tevens verwacht men
dat de jeugd hun stekplanten inle
veren of ook bloemstukken maakt.
Er zijn mooie prijzen te winnen.

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ

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

ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert de cursus 'Fibromyalgie, hoe verder' voor patiënten met fibromyalgie, waarbij de diagnose door een arts
is bevestigd.
De cursus is tevens bedoeld voor partners of een andere direct betrokkene omdat fibromyalgie ook gevolgen heeft voor de naaste omgeving van
de patiënt. Voorafgaand aan de cursus vindt er een gratis informatiebijeenkomst plaats waar kennis gemaakt wordt met de docent. Verder is er
informatie over doel en opzet van de cursus.
Wat is Fibromyalgie?
Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom. Chronische pijn is ernstig
en ingrijpend in het dagelijkse leven. Veel fibromyalgiepatiënten hebben
last van angst en onzekerheid. Soms is er een lange weg gegaan, voordat
de diagnose fibromyalgie werd vastgesteld. Veel patiënten zijn daardoor
gaan twijfelen aan zichzelf en denken dat ze zeuren. Door deze problemen voelt men zich soms alleen staan. Door kennis over uw lichaam en
ziekte te verzamelen, krijgt men meer inzicht in de situatie. Door de pijn
leert men de grenzen kennen en de levensstijl aan te passen. Centraal in
deze cursus staat het leren omgaan met veranderingen die door fibromyalgie zijn ontstaan.
De cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Drie
maanden na afloop volgt een terugkombij eenkomst.
Op maandagavond 11 september is er een gratis informatiebijeenkomst
in het Thuiszorgcentrum, Ooyerhoekseweg 6 te Zutphen. De cursus start
op maandag 25 september 2000 in het Thuiszorgcentrum aan de Ooyerhoekseweg 6 te Zutphen. De bijeenkomsten worden gehouden op 25 september, 2, 9, 16, 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november en een terugbijeenkomst op 22 januari 2001.
Aanmelden voor zowel de informatiebijeenkomst als de cursus, via het
telefoonnummer 0900-8806 (22 ct.min./24 uur per dag bereikbaar). Via
dit nummer is ook nadere informatie te krijgen over de cursus.

Uitslag prijsvraag
Zomerkrant
Overweldigend was de deelname aan onze prijsvraag in de Zomerkrant. Uit de vele goede inzendingen besliste het lot over de prijswinnaars:

11111
111

S ven Hendriks
Hennie Wij nbergen
Mevr. van der Veen

:W,,:^^^^

fiovehlaan 3

De prijzen zijn tot en met vrijdag l september af te halen aan ons adres:
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.
De redactie

KORTINGSBON
f 5,korting op het inschrijfgeld
geldig t/m 15 september 2000

leheer

Slank-klup'
p.w. Inschrijfgeld: f 29,95

voor
na
Ik ben nu inmiddels ruim 3 maanden verder en
21 kilo lichter. Ik moet zeggen;"lk voel me een totaal
ander mens".

Ook lid worden, kom dan naar:
Vorden
Dorpscentrum
Warnsveld 06 Eekschuur

di. 19.00 uur Tel. 0575-441801
do. 19.00 uur Tel. 0575-441801

Zelhem
Hengelo
Ruurlo

Cult. Ctr. de Brink ma. 19.00 uur Tel. 0314-363551
Ons Huis
do. 19.00 uur Tel. 0314-360605
Café/Rest.
De Keizerskroon do. 18.45 uur Tel. 0573-401342
b.g.g. van onze leidster bel dan: tel. 0547-292065
homepage: www.slank-klup.nl

: (iatuursèfcn- rolluiken

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

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

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

e-mail: info@slank-klup.nl

De organisatie
met de beste afslankresultaten

LAATSTE WEEK

In verband met uitbreiding van de openingstijden
van onze kapsalon zoeken wij een parttime

kapster
Neem voor meer informatie contact op met de heer
J. Hesselink, telefoon 0575-553433

Indoor Sport Vorden
Overweg 16, 7251 JS Vorden

DE LAATSTE RESTANTEN
ZOMERMODE GAAN NU VOOR
WEGGEEFPRIJZEN DE DEUR UIT.

Sport & Recreatie

Veilige start in de berm

Skate- en Skeelerlessen
Start nieuwe cursus:
zaterdag 26 augustus
maandag 28 augustus
donderdag 31 augustus
Kosten 5 lessen: ƒ 90,Eventueel huur topmateriaal: ƒ 37,50 extra.
Voor inschrijfformulier of informatie:
Telefoon 0575-554228
E-mail: info@free-wheel.com
Kijk ook op www.free-wheel.com

Sport & Recreatie
Ook voor handboog-, step-, ATB-, kano-,
skeeler- of rolski-arrangementen.

FASHION )
mode voor het héle gezin

ETC.

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

OEBLAKENS /
Jersey hoeslakens
topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
90/200
90/220
140/220
160/180x200
190/220

van
van
van
van
van

24,95
27,95
34,95
44,95
54,95

nu

nu
nu
nu
nu

17,95

19,95
27,95
37,95
47,95

100% katoen wit

nu
nu
nu

24,95
39,95
44,95

nU
nu

dekse«etten.EHenenge

nu
nu
HU

14,95
15,95
19,95

140/200 van 33,95

nu

23,95

160/200 van 43,95
180/200 van 44,95

nu
nu

33,95
34,95

Slopen per 2 stuks

nu

20 tot 80%

Korttng

90/200 van 59,00
140/200 van 69,00
160/200 va n 79,00
180/200 va n 89,00

9,95

39,95
59,95

nu
HU

39,00
49,00
59,00
69,00

ttU
nu

Stretch moltonhoeslakens
1-pers. van 39,50
2-pers. van 54,95
lits jumeaux van 57,95

Cinderella lakens in diverse kleuren
(1-pers., 2-pers. en lits jumeaux)

Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

nu

29,95

o.a. de merken:
CINDERELLA. ARIADNE, IDEENS.
BORAS, ESSENZA, V. DUCK ± 5000 stuks
1 -persoons
vanaf 29,ook extra lang
2-persoons
vanaf 39,lits jumeaux
vanaf 59,dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,-

diverse badmatten
in allerlei maten

DEKBED OVERTREKKEN
Sublieme kwaliteit satijn en 100% katoen
l-persoons van 199,nu
59,-

2-persoons 200/200 van 699,nu 399,lits jumeaux 240/200 van 799,- nu 449,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk, anti-altergisch.
van 29,95
nu 2 VOOf 39,Synthetisch kussen
gevuld met 'luxere!' en een katoenen tijk,
antt-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,- ttU 2 VOOf 89,Ganzenveren kussen
van 69,- voor 49,mi 2 VOOf

79,-

Vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95

39,-

nu 2 VOOf

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,nu 59,15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,-

nu 79,-

30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,nu 99,Neksteunkussen

nu 99,-

van 149,-

van Polydaun

Baddoeken Seahorse
60/110 cm

van 129,95

nu

extra groot van 169,95

nu 119,-

79,-

12 kleuren van 19,95 nu 2 VOOf 29,95

Velours strandlaken 86/160 cm

van 45,-

nu 3,95

nu voor

70/140 cm van 34,95

nu 12,95
nu 19,95

Washandjes diverse kleuren

4 stuks voor 10,-

nu voor 39,95

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.
l -persoons 140/200 van 179,nu
79,2-persoons 200/200 van 249,nu 1 49,lits jumeaux 240/200 van 279,- nu 1 69,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. -f lits j.)

39,00

n U 5,95

Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen in wit, ecru, geel, kobalt en
donkerblauw, in de maten S, M en L

nu 59,95
Zachte velours damesbadjas
100% wollen plaid in effen en geruit,
diverse kleuren, afm. 130/170.

Gastendoekjes
30/50

van 99,-

van 10,95

nu VOOf

7,95

Washandjes
van 4,50
Badlaken

RU VOOf

3,50

van 34,95

nu voor

24,95

VOOr 69,00

nu 79,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof

vele kleuren, 100% katoen
•in wafelstructuur
230/230 cm van 179,-

260/230 cm van 189,
280/130 cm van 209,-

.

Wollen dekbedden

nu 79,95
gg^Q
119QO

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
l-persoons 140/200 van 99,nu
69,2-persoons 200/200 van 149,nu
99,lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

met satijnen bies

van ƒ 129,-

van ƒ 129,-

Grote partij baddoeken
prachtige kwaliteit met
korting van 20 tot 50%

nu 129,nu 199,n U 219,nu 239,-

Lits jumeaux van 499,nu 369,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

nu VOOr

en hog veel meer!

35,-

11,95

l -persoons 140/200 van 299,2-persoons 200/200 van 409,lits jumeaux 240/200 van 459,lits jumeaux 240/220 van 479,-

Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk
HU 4 VOOr 10,00

70/200 cm van 59,95

Baddoeken met schelpmotieven
n U VOOf

Goedkoper kan niet Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1 -persoons 135/200 van 99,nu 59,extra lang 135/220 van 109,nu 69,2-persoons 200/200 van 169,nu 99,Lits jumeaux 240/200 van 199,- nu 119,extra lang 240/220 van 229,nu 139,-

nu 9,95

Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk

Möve Baddoeken

50/100
van 16,95 per stuk

Zomerdekbedden

Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk.
l-persoons van 299,n U 199,2-persoons van 439,nu 299,-

keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 14,95

Seahorse badlakens extra groot

29,95

Badstof strandlaken

Keuken sets

nu 2 VOOf

l -persoons 1 40/200 van 599,nu 379,2-persoons 200/200 van 899,nu 499,lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,Ook leverbaar in extra lang. (1-pers. + lits j.)

100/180 cm

van 59,95,-

Washandjes Seahorse
van 4,50
Badlaken Seahorse

60/110
van 29,95 per stuk

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.

ZADQOID

100/180 cm van 59,95

Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carré gestikt
l -persoons 1 40/200 van 299,nu 179,2-persoons 200/200 van 399,nu 279,lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 31 9,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)
Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
1 40/200 van 499,HU 259,-

Katoenen satijnen hoeslakens

Lakensets van Oijck effen gekleurd
l-pers. van 109,95
litsjumeaux van 144,95

van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren
80/200 van 23,95
90/200 van 25,95
90/220 van 29,95

Lakens
150/260
200/260
240/260

Donzen dekbedden

Gladde hoeslakens

n U 79,95

Restanten badjassen
met kortingen
van 30 tot 50%

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
l-persoons 140/200 van 199,nu 129,2-persoons 200/200 van 259,nu 179,lits jumeaux 240/200 van 319,- n U 219,Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Nu KLAMBOES
in diverse kleuren
Deventer

