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Nieuwe dominee Jan Kool laat
tien gelukkige jaren in Schoorl
achter zich!

Dominee Jan Kool.

Vanuit de voortuin zie je in de
verte de lammetjes vrolijk door
de wei dartelen. Een ruime wo-
ning, een prachtige achtertuin.
Op een steenworp afstand be-
gint de duinenrij met enkele ki-
lometers verderop de Noordzee.
Even voor het huis de weg over-
steken en vijf meter verder is
het werkterrein, de Ned. Her-
vormde kerk in Schoorl. De tien
gelukkigste jaren van zijn le-
ven. En dan beslist dominee Jan
Kool, na overleg met echtgeno-
te Giselle, om het beroep dat de
Hervormde Gemeente in Vor-
den op hem uit heeft gebracht,
aan te nemen. Zondag 25 mei is
de intrededienst in Vorden.

Wat bezielt hem in hemelsnaam
om "huis-en-haard" in het toeristi-
sche Schoorl achter zich te laten
en te verkassen? In een wel zeer
openhartig gesprek lichtte Jan
Kool zijn beslissing toe. Een ge-
sprek dat begon op het grasveld
voor de kerk in Schoorl, daar waar
het standbeeld is geplaatst van de
"Jerusalemvaarders". Jan Kool be-

gint er direct enthousiast over te
vertellen: de "Jerusalemvaarders"
waren in vroeger jaren pelgrims,
in feite vrome Katholieken, die de
Heilige Stad bezochten. Bij terug-
komst hielden ze op Palmzondag
een soort processie", zo zegt hij.

Het beeld is gebaseerd op de "Rid-
derlijke Broederschap van den Hei-
ligen Lande" te Haarlem. Naast het
kerkgebouw in Schoorl staat een
klein gebouwtje dat onder meer
dienst doet bij huwelijken of ande-
re doeleinden. In feite een soort
mini-raadhuis. Voor het gebouw
prijkt het beeld van de bekendste
Schoorlnaar ooit, te weten Jan van
Scorel ("de man van Schoorl"),
schilder en tekenaar die op l au-
gustus 1495 in Schoorl werd gebo-
ren. Hij stierf in Utrecht op 6 de-
cember 1562.

Dominee Jan Kool kan poëtisch
over hem vertellen: "Jan Scorel
was meer dan alleen een groot
schilder, hij was bovenal diplo-
maat, theoloog, vaak betrokken bij
practische wetenschappen", zo
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zegt Kool enthousiast. Na dit stuk-
je "geschiedenis" aangehoord en
opgetekend te hebben, verplaat-
sen we ons naar de werkkamer
van dominee Kool. Veel boeken
(oud en nieuw) en moderne com-
puterapparatuur.

THEOLOOG
En dan horen we hem tot onze ver-
bazing zeggen dat hij eigenlijk
met tegenzin predikant is gewor-
den! Zegt hij:" Ik ben eigenlijk in
1986 vanwege de echtscheiding
van mijn eerste vrouw, dominee
geworden. Ik wilde met alle ge-
weld als zendingstheoloog naar In-
dia om daarin Puna te gaan wer-
ken. (Jan Kool heeft in Zwitserland
5 jaar theologie gestudeerd.) Mijn
echtgenote stond daar volledig
achter. Sterker nog zij ging een
poos naar Cambridge om daar
haar Engels op te halen. Daarna
zouden wij met ons gezin naar In-
dia vertrekken.

Echter wat gebeurde er, bij terug-
komst uit Engeland bleek mijn
vrouw totaal veranderd. Daardoor
ontstond er een soort "vervreem-
ding" met als gevolg dat het ver-
trek naar India werd afgeblazen.
Daarmee kwam een eind aan mijn
ideaal om in de Derde Wereld the
oloog te worden. Voor mij een
enorme teleurstelling. Vrienden
van mij gingen wel her en der als
zodanig aan de slag. Ik vond het
verschrikkelijk", zo vertelt Jan
Kool.

Hij werd vicarus (leerpredikant),
kwam een halfjaartje in Bergen te
werken en werd vervolgens beroe
pen in Kerk- Avezaath, een dorp
onder de rook van Tiel. Hij ging er-
heen met nog steeds de hoop dat
het huwelijk weer op de rails zou
komen. De hoop bleek ijdel, een
definitieve echtscheiding kon niet
uitblijven. Jan Kool: "Ik heb het
daar toch wel erg moeilijk mee ge
had. Toch werden het voor mij in
Kerk-Avezaath uiteindelijk vijf
leerzame jaren. Het heeft mij als
dominee gevormd en waarbij ik
persoonlijke zaken weer op de rit
heb gekregen", zo zegt hij.

Deze week in
Contact

Voor Jan Kool betekende Kerk- Ave
zaath ook het begin van hele
mooie dingen. Hij leerde daar Gi-
selle kennen. "Giselle was kapster
in het dorp. Zij paste wel eens op
mijn kinderen. Tussen twee haak-
jes: Jan Kool heeft uit zijn eerste
huwelijk drie zonen, de thans 21-
jarige Matthijs, Erik (19) en Joost
(17). Op gegeven moment kwam
Cupido om de hoek kijken. Jan en
Giselle werden verliefd op elkaar
met een huwelijk als gevolg. Uit
dit huwelijk werden twee kinde-
ren geboren, de thans 6 jarige Em-
ma- Lotte en de 7 jarige Eva- Linde.

GELUKKIG
Terwijl Jan Kool met beleving over
zijn "geluk" vertelt komt echtge-
note Giselle de studeerkamer
binnen om ons van "fris" te voor-
zien. Jan Kool slaat een arm om
haar heen en zegt tegen ons " kun
je zien hoe gelukkig we samen
zijn". En of we dat konden zien, de
verliefdheid was duidelijk aan de
tedere blikken in hun ogen af te Ie
zen!

Over geluk gesproken. Jan Kool
noemt de tijd in Schoorl (na Kerk-
Avezaath ging hij hier naar toe) de
gelukkigste jaren uit zijn leven!
Tien jaar predikant in deze ge-
meente, waartoe ook Groet en
Camperduin behoren, als Her-
vormd Gereformeerd predikant in
"Samen op weg". En dan toch naar
Vorden? Jan Kool: "Paradoxaal ge-

lukkig zijn is ook niet alles. Wij
zouden hier best kunnen blijven.
Men ging er hier in Schoorl tien
jaar geleden vanuit dat ik wel 25
jaren hier zou blijven. Voor
Schoorl betekende dat namelijk
vier predikanten in honderd jaar.
Het ontbreekt ons hier aan niets,
behalve de prikkel van verande-
ring. Ik kreeg behoefte aan een
nieuwe uitdaging. Ook mijn
vrouw voelde die uitdaging. Toen
"Vorden" mij vroeg, heb ik, na een
viertal gesprekken gevoerd te heb-
ben, "ja" gezegd. Wat het wordt in
Vorden, weet ik niet. Ik heb er wel
een goed gevoel bij. Hoe het ook
zij, de tien gouden jaren in
Schoorl nemen ze ons niet meer
af'.

Jan Kool noemt zichzelf een domi-
nee "in ontwikkeling". "Ik ben
voortdurend aan het veranderen.
Een soort "beschouwelijke" predi-
kant. Ik lees graag, denk na over
dingen, probeef een antenne te
hebben voor thema's wat bij de
mensen leeft. Een preek moet met
het hart geschreven zijn. Ik kijk te
gen het christelijk geloof aan als
levenswijze die erop uit is om de
individuele mens en de maat-
schappij humaner te maken. Zoals
gezegd: zondag 25 mei aanstaande
doet Jan Kool in de Nederlands
Hervormde Kerk te Vorden zijn in-
trede. Als alles volgens planning
verloop komt het gezin Kool half
juni naar Vorden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 mei 10.00 uur ds. J. Leyenhorst, Laren.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 mei 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 mei 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 mei 10.00 uur woord- en communieviering m.m.v. Cante
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 mei 17.00 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 18 mei 10.00 uur woord- en communieviering, herenkoor.

Weekendwacht pastores
18 en 19 mei pastoor H.Jacobs, Keijenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
17-18 mei G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekeiihuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king 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 ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg l c, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Tliuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel, (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575)46 1332.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsonenalanncrmg info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbven op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculose-
weg 40, Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Hunianitas District Oost, tel. (0575)
54 60 57.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
/i|d uitsluitend bestemd vnm p.nti
culieren en verenigingen, géén hande
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier

iiels: elke regel meer €0,50.
Vermeld ing brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.?5 extra. Ta r i ev i ;
bij contante betaling: als een rekening

len. wordt hier
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten met gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Het mooie weer komt in
zicht. Verbeter uw gezond-
heid, energie en gewicht.
Gratis vetmeting! Bel (0575) 46
32 05 Jerna Bruggink.

• Te koop: Yamaha 4x 600
Radian bj. 1988 42.000 miles
kleur met. blauw. Zo goed als
nieuwe accu, tandwiel en ket-
ting. Vraagprijs €1.350-. Tel.
(0575) 46 30 04.

• Hebt u nog bruikbare spul-
len voor de rommelmarkt van
muziekvereniging „Crescendo"
uit Hengelo op 21 juni? bel dan
(0575)461782.

• Te koop: Stiga Park front-
knikmaaier met mulchbak
1,05 m, 12 pk. In zeer goede
staat €1.900,-. Tel. (0575) 44
1809.

• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen. Belt u. 06 50433
624.

• Aloë vera zonnebrandcre-
me. Jannie Nijkamp, Warns-
veld.tel. (0575) 52 13 16.

• Gevraagd: vrijwilligers voor
V.O.C. Tandem en Vrienden-
dienst „Op Stap" die onze
deelnemers willen ondersteu-
nen bij het doorbreken van
hun isolement en met hen ac-
tiviteiten willen ondernemen.
Belangstelling? Bel met (0573)
46 15 10 of (0316)583322.

• Getallen van je geboorteda-
tum zijn krachten in jou. Wie
ben ik, in wezen? Zaterdag
21 juni Warnsveld. Ook volle
maanmeditaties mei/juni. Mar-
jan de Gans-Grimberg, tel.
(0573) 44 11 38.

• Gevraagd: TV, radio en
dakpannen. Bel. 06 50433624.

• Ruurlo, volledig verzorgd
en veilig wonen. Heeft u inte-
resse, tel. (0573) 45 37 60.

• Te huur: 1 ha weiland, om-
geving Vorden. Tel. 06 5163
2003.

• De KunstKring heeft de
Berkelzangers uitgenodigd
te komen zingen in de Orange-
rie op zondagmiddag 1 juni
van 15.00 tot 17.00 uur. Entree
voor leden van de KunstKring
€6,50 inclusief 1 consumptie.
Niet-leden €7,50 inclusief 1
consumptie. Entreekaarten zijn
verkrijgbaar op vrijdagmorgen
in het Huus, Wildenborchse-
weg 15 te Ruurlo en via tel.
(0573) 45 38 30 en bij de in-
gang van de Orangerie. Zaal
open vanaf 14.00 uur.

• Zaterdag 24 mei van 9.30 tot
plm. 16.30 uur Reurles Huus,
(tuin)beeldje maken. €32,- in-
clusief materiaal. Zie artikel in
dit blad.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.

• Wie kan ons helpen? Wij
zoeken een huurhuis of helft
van boerderij, omdat wij het
stadsleven erg moe zijn. Wij
zijn zelf van boerenafkomst en
zouden graag weer teruggaan
naar het platteland. Evt. meeh.
is geen bezwaar! Liefst omg.
Vorden, Warnsveld e.o. Graag
zien we uw reactie tegemoet.
Tel. (0575) 52 74 22.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen. Tel.
(0575) 55 29 16 b.g.g. 06 516 01
516.

• Te koop: Opel Corsa 1.4
Eco, bj. 1996, blauw metallic,
130.000 km gelopen, g.o.h.,
incl. autoradio met cassette.
Vr.pr. €4.300,-. Tel. (0575)45
1610.

• Astrologie. Stichting Vrien-
denkring Klein Axen organi-
seert zaterdag 17 mei a.s. een
lezing om 14.00 uur op 't
Beecklandcollege, Nieuwstad
49 te Vorden. Toegang € 8,85.
Voor info en reservering tel.
(0575) 55 20 44. Zie persbe-
richt.

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

• Zaterdag 17 mei Wereld-
winkeldag! De hele dag een
proeverij met koffie, rooibosli-
mo, warme en koude hapjes.
Alleen deze dag 10% korting
op kookboeken, theedoeken
en tafelkleden. Tot zaterdag!

• Te koop: dagelijks vers ge-
plukte aardbeien. F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 14, Vor-
den, tel. (0575) 55 64 08.

• Ik zoek nog wat werk in de
huishouding voor de woens-
dagmiddag om de 14 dagen.
Tel. na 17.00 uur 55 29 86.

• Broem . . . broem . . .
brommers kieken! Vrijdag 16
mei, 17.00 uur op de rotonde.

Kijk voor
nieuws ook op:
www.contact.nl

Gevraagd:
1-pers. woonruimte

met tuin, schuur
(bij voorkeur huur).

Man, 50 jaar
Tel. (0575) 52 28 07.

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

COMPUTER?
www.decorsign.nl

computers
componenten

software
en service!

Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575)538046

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• .stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweq 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
wvwv.tcrenovatie.com

Uw asperges GRATIS geschild in de

ASPERGECAMPAGNE!
Geldig dinsdag 13 mei t/m zaterdag 17 mei.

Door ons zelf versgesneden ...

raapstelen
400 gram 199
Lekker bij uw asperges!

aspergerita
500 gram 249

2*9

Lekker bij vis...
komkommer
dille salade
200 gram 149
Veldverse Hollandse...

andijvie
kilo 129
Hele kilo. . .

sperziebonen
voor

Heerlijke verse...

ananas
per stuk

Nieuw! Boer'n ypghurt, Boer'n vruchtenyoghurt,
vla en griesmeel

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

HET IS ER WEER:
DE ASPERGESALADE!

Aardbeien-
bavaroisevlaai

groot € 890
klein €

90

Voor de strippenkaart:

het molensteentje

5 voor € 4.coo

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 20 mei 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Kijk voor nieuws ook op;

www.contact.nl

Dagmenu's
13 mei t/m 16 mei 2003

ophalen € 6.00
of bij ons opeten € 7.25

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 13 mei
Wiener schnitzel met aardappelsalade, groente / ijs en slagroom.

Woensdag 14 mei
Spinaziesoep / roergebakken kip met verschillende groente en rijst

Donderdag 15 mei
Karbonade 'De Rotonde', gebakken aardappels en groente
/ tiramisu + slagroom.

Vrijdag 16 mei
Aspergesoep / beef stroganoff met salade en nockerfn.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer
(0575)551519

Ook a-ia-carte geopend.
Diner-cadeau-checques • ijssalon • catering.

Graag tot ziens
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

Thomas, Wendie en medewerkers.
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Ingrid Weeke-Keizer j
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Zij in jurk en hij in pak.
Nu gaat het er echt van komen,

de dag van onze dromen.

Harry van Leijden
&
Linda Zweverink

gaan trouwen op vrijdag 23 mei 2003 om
11.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
13.00 uur in de Nederlands Hervormde kerk
te Hengelo (Gld.).

Wij nodigen u uit op onze receptie die gehou-
den wordt van 15.00 tot 16.30 uur in „Party-
centrum Langeler", Spalstraat 5 te Hengelo
(Gld.).

Ons adres:
Holtmaet 6, 7251 W Vorden

In verband met bovenstaand huwelijk is
Ami kappers Vorden vrijdag 23 mei 2003

de gehele dag gesloten.

Zaterdag 24 mei staan wij van 8.30 uur
weer voor u klaar.

Linda Zweverink en medewerksters.

John Kleinherenbrink& i
Riëtte Arfinan

geven elkaar het ja-woord op 23 mei 2003 $
om 12.00 uur in het gemeentehuis „Huize |
Ruurlo" te Ruurlo.

a
U bent van harte welkom op onze receptie, |
welke zal worden gehouden van 16.30 tot |{
18.00 uur in Buitencentrum Kerkemeijer, $
Ruurloseweg 51 te Borculo.

John en Riëtte
De Cloese 8
7241 PW Lochem

•-. . . . . . . . . ;\

Op maandag 19 mei 2003 zijn onze ouders
en grootouders

Jan & Fien Eulink-Overkamp

50 jaar getrouwd.

Uit dankbaarheid is er om 14.00 uur een
H. Mis in de St. Willibrorduskerk in Vierakker.

Daarna houden ze receptie van 16.00 tot
18.00 uur in café-restaurant Winkelman, St
Janstraat 3 te Keijenborg, waar u van harte
welkom bent.

Kinderen en kleinkinderen

jfófó
v>.-.

Deldensebroekweg 11 a
7251 PW Vorden

In plaats van kaarten

Op donderdag 22 mei a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Hendrik Lenselink
en

Gerda Lenselink-Heijink

Ter gelegenheid hiervan houden wij receptie
op 22 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in
„Partycentrum Langeler" te Hengelo (Gld.).

Fam. H. Lenselink
Scharfdijk 5
7255 MP Hengelo (Gld.)

Op 69-jarige leeftijd is, door een ongeval, overleden
mijn broer en zwager

Hendrik Jan Uenk
Jan

* Vorden,
24 september 1933

t Vorden,
11 mei 2003

J.B. Uenk
W.R. Uenk-Maalcke

Correspondentieadres:
de Jongstraat 32
7002 AJ Doetinchem

Woensdag 14 mei is er van 19.00 tot 19.30 uur gele-
genheid tot condoleren en afscheid nemen in het
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 15
mei om 14.15 uur in de IJsselzaal van het cremato-
rium, Imboslaan 6 te Dieren.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

Voorafgaande aan de plechtigheid is er van 14.00 tot
14.10 uur gelegenheid tot afscheid nemen in boven-
genoemde aula.

Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u bedanken voor de hart-
verwarmende belangstelling en de vele kaarten na het
overlijden van mijn lieve man, onze fijne vader en opa

Anton Meulenbrugge

Het is een troost te weten dat hij bij zoveel mensen
geliefd was.
Hij zal voor altijd in onze harten blijven voortleven.

Bertha Meulenbrugge
Kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), mei 2003
Sarinkdijk 25

De overweldigende belangstelling, bloemen en kaar-
ten die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Bertus Voskamp

hebben ons diep getroffen en zijn ons tot grote steun
geweest.

Mede namens de kinderen en kleinkinderen betuig ik
u hierbij mijn oprechte dank.

E.A.J. Voskamp-Hemeltjen

Vorden, mei 2003

Bij deze willen wij een ieder hartelijk bedanken voor
de steun die wij ontvingen na het overlijden van onze
lieve man, vader en opa

Willem Albertus Eskes

Fam. Eskes

Wichmond, mei 2003

Ik heb er persoonlijk
voor in de keuken

gestaan

€

€

450

Uiteindelijk gaat er niets boven zelfgemaakte tomatensoep.
De mijne dus. Gemaakt van verse tomaten, groenten en
kruiden. Verpakt in handige porties. En prettig geprijsd,
dus spoedt u snel naar de slager met de beroemde 'K'.

Filet Americain
WO gram

3 filetlapjes +
3 gehaktballen
Lunchrol
per stuk

Ribkarbonade
500 gram

Huzarensalade
500 gram

3

O

98

9

Denk aan onze
strippenkaartactie!

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
m Is het grafgrint vuil l
m Is het opschrift nog leesbaar 1
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden A. A
Telefoon (0575) 55 29 28

Tuinplanten
in soorten en kleuren

Elke week actieartikelen.
Exportrestanten
tegen groothandelsprijzen.

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
l Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)

^Telefoon (0575) 45 25 31.

Mobiel 06 53290966



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

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax:(0575)557444
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in juli)
van 18.30-19.30 uur

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Laatste mogelijkheid
saneren asbestwegen
op kosten rijk
De Saneringsregeling Asbest-
wegen 2e fase biedt particulieren
een laatste mogelijkheid om
paden en wegen die verhard zijn
met asbestafval op kosten van het
rijk op te ruimen. Het gaat dan
om afval van de voormalige
asbestfabrieken in Goor en
Harderwijk (gebleken is dat in een
groot gebied, op meer dan tiental-
len kilometers rond deze
bedrijven asbest verharde en dus
vervuilde wegen zijn aangetrof-
fen). Asbestdeeltjes in de wegen
kunnen een gevaar voor de volks-
gezondheid opleveren als ze
opstuiven. Dat gevaar wordt
tegengegaan door de vervuilde
plekken af te graven en af te
sluiten met bijvoorbeeld een
asfaltlaag. De vervuiling moet wel
eerst opgespoord worden. Daartoe
roepen de provincies Gelderland
en Overijssel die hierin nauw
samenwerken particulieren,
bedrijven of instellingen op hun
asbestwegen spoedig aan te
melden bij het Milieupunt
Overijssel, tel. (038) 425 24 23.
Ook voor meer informatie kunt
u hier terecht.

Tweehonderd wegen
Tijdens de eerste saneringsronde
(die liep in de periode 2000-2002)
zijn al bijna tweehonderd
particuliere wegen schoonge-
maakt. De wegen die in de 2e fase
worden aangemeld, krijgen hun
schoonmaakbeurt naar
verwachting in 2004. Eigenaren
die hun asbestwegen niet vóór l
juni a.s. aanmelden (de dag dat de
2e fase van de regeling sluit)
draaien zelf voor de kosten van
de sanering op, terwijl bij tijdige
aanmelding de overheid dus alle
onderzoeks- en saneringskosten
voor haar rekening neemt!
De saneringsregeling heeft niet
alleen een beschermende functie
maar kan ook bijdragen aan het
verfraaien van het landschap.
De gesaneerde wegen en paden
zijn nu een landschappelijk
verzorgd deel van de mooie
natuur in beide provincies.

Wegwerkzaamheden Wichmond
vorderen gestaag
Sinds half maart vinden in Wichmond wegwerkzaamheden plaats.
De Baron v.d. Heij denlaan en de Beeklaan worden gereconstrueerd.

Reconstructie wegen in Wichmond in volle gang.

t D r R A * •:
,,In zijn opiniërende vergadering van 8 mei jl. kreeg de
gemeenteraad een presentatie van stedenbouwkundig bureau
Pouderoyen Compagnons (die voor de gemeente de
Centrumvisie uitwerkt) over de ontwerp-Centrumvisie. Deze
visie is onder meer tot stand gekomen in nauwe
samenwerking met de klankbordgroep Centrumvisie. De raad
heeft het plan met instemming ontvangen. In de visie wordt
onder meer gesproken over een plein achter de kerk (in plaats
van de huidige parkeerplaatsen) en is veel aandacht voor
parkeren en groenvoorzieningen om de omgeving zo
aantrekkelijk mogelijk te maken. Op 27 mei vindt een
uitgebreide informatieavond voor geïnteresseerde inwoners
plaats bij Hotel Bakker. Hierover volgende week meer. Een
ander onderwerp op de agenda was de tijdelijke huisvesting
gemeente Bronckhorst. De stuurgroep (bestaande uit
vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en
wethouders van de vijf fusiegemeenten) heeft in een
voorgenomen besluit aangegeven in eerste instantie uit te
gaan van decentrale huisvesting na de fusie. De raad geeft
echter aan een duidelijke voorkeur te hebben
voor gecentraliseerde huisvesting op een wille
keurige plek in Bronckhorst direct na de herdin-
delingsdatum. Tot slot is gesproken over de
rekening 2002 van de gemeente en de
jaarlijkse gemeentelijke uitkering van het
rijk die hoger uit is gevallen. Er blijkt een
overschot te zijn van € 387.000,-.
De raad vraagt burgemeester en
wethouders rekening te houden met
deze meevaller bij het
opstellen van de Raadsvoorzitter
begroting 2004." E.J.C. Kamerling

Burgemeester en wethouders stellen
Speelruimteplan vast
Buiten spelen is voor de meeste
kinderen en jongeren de favoriete
vrijetijdsbesteding. Een woonom-
geving met veel speelmogelijk-
heden is voor hen uitdagend,
leuk, interessant en leerzaam én
dus belangrijk voor de ontwikke-
ling. Daarom heeft de gemeente
Vorden een Speelruimteplan
ontwikkeld. Het ontwerp-Speel-
ruimteplan lag van 16 maart tot
16 april ter inzage en hierop zijn
negen inspraakreacties binnen-
gekomen. Een aantal insprekers
wijst burgemeester en
wethouders op het ontbreken van
een speelvoorziening in wijk Zuid.
Het Speelruimteplan is op 6 mei
jl. vastgesteld met de kantteke-

ning dat het college de locatie
voor een speelplek in wijk
Centrum (Raadhuisstraat) in
combinatie met een speelplek in
wijk Zuid nader wil onderzoeken.
Burgemeester en wethouders
verwachten dit onderzoek nog
voor de zomervakantie af te
ronden. Zij stellen de gemeente-
raad voor in te stemmen met het
plan van aanpak van het Speel-
ruimteplan en hiervoor een
krediet van € 123.700,- beschik-
baar te stellen. Het plan wordt in
de vergadering van 22 mei
behandeld. De gemeente wil de
voorgestelde maatregelen indien
mogelijk nog voor de zomer-
vakantie uitvoeren.

In opdracht van de gemeente
brengt wegenbouwbedrijf Roelofs
uit Den Ham suggestiestroken
aan en op de kruisingen Beeklaan
- Hackforterweg, Beeklaan - Baron
v.d. Heijdenlaan en Dorpsstraat -
Baron v.d. Heijdenlaan komen
plateaus. Daarnaast vervangen zij
de straatverlichting en wordt een
infiltratieriolering aangebracht.
Het verkeer wordt omgeleid.
De werkzaamheden duren tot
11 juli (of zoveel langer of korter
als nodig is) en verlopen volgens
schema. De kruising Beeklaan -
Hackforterweg is inmiddels weer
geopend en het ligt in de
planning dat de kruising Beeklaan -
Baron v.d. Heijdenlaan de laatste
week van mei gereed komt.

Kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen
Onlangs is de aanslag gemeen-
telijke belastingen 2003 verzonden.
Wanneer u een netto-inkomen
heeft op bij standsniveau, kunt u
misschien in aanmerking komen
voor gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding van de belasting-
aanslag. Dit geldt ook voor
personen met een inkomen dat
vergelijkbaar is met de bijstand.
Bijvoorbeeld mensen met een
AOW (zonder of met een klein
aanvullend pensioen). Daarnaast
mag u maar een beperkt
vermogen hebben.

Kwijtschelding aanvragen?
Een verzoek om kwijtschelding
doet u via het invullen van het
formulier Verzoek om kwijt-
schelding'. Dit formulier is
verkrijgbaar bij de sector
middelen, afdeling financiën.
Aan de hand hiervan beslis-
sen wij of u wel of niet in aan-
merking komt voor kwijt-
schelding.

Richtlijnen bij beoordeling
verzoek
Eerst beoordelen wij of u over
vermogen beschikt. Blijkt bij de
beoordeling dat u geen vermogen
bezit, dan berekenen wij uw
netto besteedbaar inkomen.
Daarna stellen wij uw norm-
bedrag vast. Door uw netto
besteedbaar inkomen te
vergelijken met uw normbedrag
kunnen wij uw betalingsruimte
vaststellen. Heeft u wel vermogen
dan komt u niet in aanmerking
voor kwijtschelding ook al ligt uw
inkomen onder het norm-
inkomen.

Wilt u nadere inlichtingen ?
Voor vragen over kwijtschel-
ding kunt u contact opnemen
met de sector middelen,
telefonisch bereikbaar op
maandag en woensdag tijdens
kantooruren, tel. 55 74 31
(doorkiesnummer).



Hulpverleners 1953 gezocht Stichting Nationale Toekomstprijs organiseert
fotowedstrijd

Het projectbureau Delta 2003 in
Zeeland is op zoek naar hulpver-
leners die zich hebben ingezet
tijdens en na de watersnoodramp
van 1953! Het gaat om mensen die
zich onbaatzuchtig en volledig
hebben ingezet om de nood te
lenigen, hetzij op eigen initiatief,
hetzij via hulporganisaties zoals
het Rode Kruis of de krijgsmacht,
in de eigen omgeving of in het
rampgebied. Het projectbureau
denkt daarbij aan redders van
mensen en dieren, mensen die
evacués hebben opgevangen en
mensen die hebben geholpen bij
het dichten van dijken en de
wederopbouw.

Speciale bijeenkomst
In opdracht van het Bestuurlijk
Overleg Delta 2003, waarin onder
meer de provincies Zeeland, Zuid-
Holland en Noord-Brabant, rijks-

waterstaat en gemeenten uit het
rampgebied vertegenwoordigd
zijn, organiseert de projectgroep
Hulpverlening watersnood 1953
op donderdag 18 september 2003
in Tholen en Bergen op Zoom een
bijeenkomst voor hulpverleners
uit binnen- en buitenland.
Deze bijeenkomst maakt deel uit
van een reeks van activiteiten in
het herdenkingsjaar, vijftig jaar
na de ramp, dat begon met de
Nationale Herdenking op l febru-
ari 2003, in Oude-Tonge in Zuid-
Holland en Ouwerkerk in Zeeland.
Door na te gaan wie van de
individuele hulpverleners nog in
leven zijn en waaruit hun hulp
heeft bestaan, wil de organisatie
nadere invulling aan de
bijeenkomst in september geven.
Uit alle aanmeldingen wordt een
aantal mensen uitgenodigd voor
de bijeenkomst op 18 september.

Schriftelijke aanmeldingen met
daarin naam, geboortejaar, adres
en telefoonnummer van de
hulpverlener en de aard van de
inzet kunnen worden gestuurd
naar het Projectbureau Delta
2003, Antwoordnummer
75, 4330 VB Middelburg, ter
attentie van mevrouw A.M. Vinke.
U kunt uw gegevens ook per
computer verzenden naar het e-
mailadres: am.vinke-vermazen®
zeeland.nl. Wie iemand kent die
aan de hulpverlening heeft
meegedaan, kan die persoon of
personen ook aanmelden. Deze
aanmelders wordt verzocht ook
de eigen gegevens door te geven.
De persoonsgegevens worden
door het projectbureau alleen
gebruikt voor de Bijeenkomst
Hulpverlening en niet aan ande-
ren beschikbaar gesteld. Aanmel-
den kan tot vrijdag 6 juni 2003.

Dit jaar staat, zowel nationaal als
internationaal, water centraal.
Schoon (drink)water, waterberging
en zeewaterstijging, verdroging
en verzilting, alle aspecten komen
aan bod. Daarom besteedt de
stichting Nationale Toekomstprijs
(de Nationale Toekomstprijs is
een jaarlijkse prijs voor het beste
plan of project voor de wereld
van morgen) in 2003 ook extra
aandacht aan dit onderwerp.
De stichting Nationale Toekomst-
prijs organiseert een wedstrijd
voor fotograferende amateurs
met als motto: 'Creativiteit boven
water'. Nederland, van basis-
school tot bejaardenhuis, wordt
uitgedaagd om water in al zijn
verschijningsvormen te fotogra-
feren. Er zijn drie categorieën:
'water in de natuur', 'water in
de stad' en 'mens en water'.
Voor de prijzen is in totaa^

'Mens en water'

€ 3.000,- beschikbaar. Inzenden
is mogelijk
tot uiterlijk
10 augustus
2003. Een
deskundige
jury onder
leiding van
mevrouw
M.J A. van der
Hoeven, minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen,
beoordeelt uiteindelijk alle
inzendingen. De winnaars wor-
den op Duurzame Dinsdag
2 september 2003 bekend
gemaakt.

Inschrijven of vragen?
Kijk op www.toekomstprijs.nl,
bel (070) 44 17 080, fax: (070)
44 17 911 of stuur een e-mail
naar toekomstprijs@pzh.nl.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Beatrixlaan 5, H. van der Schoot, voor het wijzigen van een zijgevel, datum

ontvangst: 6 mei 2003
• Dorpsstraat 32, MVO Projecten BV, voor het gedeeltelijk veranderen van de

linkerzijgevel, datum ontvangst: 6 mei 2003
• Kruisdijk 5, Vereniging Natuurmonumenten, voor het vernieuwen van een

bijgebouw, datum ontvangst: 28 april 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Heidepolweg 2, J.W. Wolters, voor het bouwen van een agrarische bedrijfshal,

datum ontvangst 6 mei 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n -
• Burgemeester Vunderinkhof 22, H. Lammers, voor het vergroten van een woning

en bergruimte
• De leuke 6, M.R.M. Vet, voor het plaatsen van 5 dakramen en een rookgasafvoer

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Wiersserbroekweg 5, H.W. Brummelman, voor het inpandig vergroten van een

zendstudio

K a p v e r g u n n i n g e n :
• De Hanekamp 2, Woningcorporatie De Stiepel, voor het vellen van 3 coniferen

M o n u m en t e n v e r g u n n i n g e n
• De leuke 6, M.R.M. Vet, voor het plaatsen van 5 dakramen en een rookgasafvoer

A a n l e g v e r g u n n i n g e n
• Almenseweg 39, W.J.A. Drok, voor het aanleggen van een poel

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met een skeelerwedstrijd zijn de Handelsweg, Industrieweg en
Kerkhoflaan ter hoogte van de Industrieweg en de Handelsweg op 17 mei 2003 van
13.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Beleidsregels
I n s p r a a k
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat zij in ontwerp
beleidsregels hebben opgesteld voor het vestigen van nieuwe landgoederen in de
gemeente Vorden. In het kort komen de regels er op neer dat slechts in
uitzonderlijke gevallen wordt meegewerkt aan de vestiging van een nieuw
landgoed. Reden hiervoor is dat de gemeente Vorden al veel landgoederen kent.
Ter voldoening aan de 'Inspraakverordening gemeente Vorden' verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen het verzoek met ingang van
donderdag 15 mei tot en met woensdag 11 juni 2003 ter inzage op het

gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
in de bibliotheek, gedurende de openingstijden. Gedurende de termijn van
terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan het
college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met
vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens woensdagmiddag van
14.00 uur tot 17.00 uur) over het verzoek van gedachten wisselen met ambtenaren
van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Na afloop van de
inspraaktermijn beslissen burgemeester en wethouders over eventuele mede-
werking aan deze vrijstellingsprocedure. Bij een positieve beslissing zullen zij hun
voornemen dan met een ruimtelijke onderbouwing publiceren, waarbij een ieder
opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar zienswijze kenbaar te maken.

Monumenten
I n s p r a a k a a n w i j z i n g m o n u m e n t
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (onderdeel van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) werkt aan een herziening van de
beschrijving van landgoederen, die in het verleden reeds als Rijksmonument zijn
aangewezen. De oude beschrijvingen blijken te summier en onvolledig. Voor
buitenplaats 't Suideras is de nieuwe beschrijving nu gereed. Deze beschrijving
omvat naast het landhuis 't Suideras, het koetshuis annex bouwhuis en vroegere
koetsierskamer en schuur, een bakstenen schuur, een houtloods, de tuinmuur, de
brug en enkele andere bouwwerken, alsmede de tuin- en parkaanleg. De Rijksdienst
startte voor dit gebied op 28 april jl. de aanwijzingsprocedure ex. artikel 3 van de
Monumentenwet 1988. Sindsdien geldt voor veranderingen aan gebou-wen,
bouwwerken, tuin- en landschapsstructuur binnen het aangewezen gebied een
zoge-naamde voorbereidingsbescherming. Dit betekent, dat voor die veranderingen
vooraf een monumentenvergunning moet worden aangevraagd.

Met ingang van donderdag 15 mei tot en met woensdag 11 juni 2003 ligt het
voornemen tot aanwijzing van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen bij wijze van inspraak voor een ieder ter inzage op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
U kunt gedurende deze periode uw zienswijze kenbaar maken aan burgemeester
en wethouders. Zij zullen die zienswijzen betrekken bij hun voorstel aan de
gemeenteraad, die in het kader van de procedure nog advies aan de minister moet
uitbrengen. Eigenaren en anderszins zakelijk gerechtigden ontvangen afzonderlijk
schriftelijk bericht en krijgen de gelegenheid hun standpunt nader mondeling toe
te lichten tijdens een hoorzitting.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel

8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan Vorden west en zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Brinkerhof 74.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter bij de openbare ruimte, voor de
woning, te bouwen.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub b van het bestemmingsplan Vorden west en zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Brinkerhof 62.
Deze vrijstelling maakt een grotere hoogte van het bijgebouw mogelijk ( 6,10 m
in plaats van 5 m).

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
donderdag 15 mei tot en met woensdag 11 juni 2003 ter inzage op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimte-lijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze
aan het college kenbaar maken.

KAARTEN VOOR ROUW. TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Focko de Zee: " WV Achterhoek goeie zaak voor Vordense WV!

Regio WV Achterhoek komt er aan
Feestelijk tintje
Bej aardenkring

Voorzitter Focko de Zee.

De W\T s in de Achterhoek zijn
bezig één organisatie te wor-
den. Dat is bekend. Maar nu is
het zo ver, dat dat dit jaar ook
werkelijkheid gaat worden.

Volgens Focko de Zee, voorzitter
van de plaatselijke VW een goeie
zaak. "Wil men op VW gebied de
kwaliteit handhaven, dan is één
management gewoon een vereiste.
Dan denk ik bijvoorbeeld aan auto-
matisering, boekhouding, perso-
neel en dat soort zaken. Vergeet
niet dat het steeds moeilijker
wordt om vrijwilligers te vinden.
Dat geldt niet alleen voor Vorden
maar in feite voor alle VW' s", zo
zegt hij.

Focko de Zee is eigenlijk al drie
jaar bezig om de Vordense VW- be-
langen met het oog op de komen-
de "Regio VW Achterhoek" te ver-
dedigen of misschien beter gezegd
te bekijken wat voor de VW Vor-
den het beste is. Het gehele proces
om tot één regionale VW te ko-
men dateert al uit eind negentiger
jaren. In die eerste jaren heeft met
name ookjopie Wullink, directeur
van de Vordense VW daarin een'
belangrijke rol gespeeld. Zoals ge
zegd, de afgelopen jaren heeft
voorzitter Focko de Zee zich daar
intensief mee bezig gehouden.

WAT WAS DE BEDOELING!
De toerist kiest eerst voor een land
of een gebied. Dus moet je je niet
als WV Vorden bij de potentiële
bezoeker presenteren, maar als
'Achterhoek".
Maar als je je als 'Achterhoek' pre-
senteert, moeten alle VW^ s in de
Achterhoek dat wel allemaal op
zelfde manier en het liefst geza-
menlijk doen. Daar is enkele jaren
geleden al een goed begin mee ge
maakt door de oprichting van het
Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me (ABT), dat in opdracht van de
VWX s in de Achterhoek, de Ach-
terhoek als interessant toeristisch
gebied op de kaart zette en zet.

En dat is goed gelukt, want het toe
risme in de Achterhoek is de laat-
ste jaren behoorlijk in belangrijk-
heid toegenomen en zorgt voor
veel arbeidsplaatsen. En dat kun-
nen we in de Achterhoek goed ge
bruiken", aldus Focko de Zee.
Maar nu willen de VW's in de

Achterhoek nog een stapje verder.
Namelijk alle VW-winkels onder
één centrale aansturing, zodat ook
de informatieverschaffing en de
verkoopactiviteiten hetzelfde ge-
zicht hebben.
En dat laatste, onder één centrale
aansturing, gaat in de loop van dit
jaar gebeuren

WAT BETEKENT DAT VOOR
DE VW VORDEN?
De plaatselijke VW's zijn twee mo-
gelijkheden voorgelegd, of wel
men wordt franchisenemer of
men wordt fusiepartner. Het be-
stuur van de WV Vorden heeft
zich afgevraagd met wat voor voor-
stel ze bij de leden zou moeten ko-
men. Daarbij heeft ook overleg
plaats gevonden met de wethou-
der die toerisme in de portefeuille
heeft.
Aangezien de VW Vorden kan vol-
doen aan de eisen om toe te treden
tot de Stichting VW Achterhoek
geeft het bestuur er de voorkeur
aan om dat ook te doen. Dus geen
franchisenemer, maar fusiepartner,
zo zegt Focko de Zee.

Het bestuur heeft voor haar stand-
punt nog de volgende argumen-
ten:
* De WV Vorden heeft twee be-

taalde krachten, die samen voor
een bezetting van 0,82 arbeids-
plaats zorgen en daardoor voor
de verzekering van de noodzake
lijke continuïteit.

* Het eigen vermogen van de VW
Vorden is voldoende om de bij-
drage van in principe € 1,20 (het
definitieve bedrag moet nog uit-
gerekend worden) per inwoner
in de gemeente Vorden te vol-
doen.

* Het overblijvende deel van het
eigen vermogen blijft daardoor
beschikbaar voor de mede finan-
ciering van toeristische activitei-
ten in de gemeente Vorden.

" Door nu als VW Vorden toe te
treden tot de Stichting WV Ach-
terhoek en de overige WV" s in
de komende gemeente Bronck-
horst (Zelhem en Hengelo) fran-
chisenemer worden, omdat ze
niet kunnen voldoen aan de fu-
sieeisen, is er op termijn kans
dat deze twee WNT s agentschap-
pen van de WV Vorden worden.
Daarmee is de toeristische infor-
matiepositie van de VW Vorden

in de gemeente Bronckhorst ze
ker gesteld. Voor ons heel be-
langrijk", aldus Focko de Zee.

* En niet het minst belangrijk: zo-
wel de vrijwilliger als de betaal-
de krachten van de VW Vorden
gaan voor de fusiepartnersoptie.

WAT GAAT ER NU VERDER
GEBEUREN?
Focko de Zee: "Op de ledenverga-
dering bij Bakker, op 15 mei a.s.,
zal het hele proces en de te nemen
beslissingen nog een keer worden
uitgelegd. Want we zijn ons er van
bewust dat het redelijk ingewik-
keld is. De nieuwe directeur van de
stichting VW Achterhoek, Walter
van Hulstijn, zal die uitleg verzor-
gen.

Op die ledenvergadering moeten
de leden aangeven of ze achter het
bestuursstandpunt staan om als
fusiepartner van de VW Achter-
hoek verder tegaan.
Als de leden het met het bestuurs-
standpunt eens zijn en daar gaan
we wel vanuit, moeten de echte
WV-activiteiten, nl. Promotie, Pro-
ductontwikkeling, Winkel en In-
formatieverschaffing overgedra-
gen worden aan een nieuw te vor-
men Stichting WV Vorden, die on-
der de Stichting VW Achterhoek
valt. De Stichting VW Achterhoek
is dus het bestuur van de Stichting
WV Vorden. Dit om toch de baas
te kunnen zijn van de WV Vorden,
maar de financiële risico" s van de
WV Vorden niet op de totale VW
Achterhoek te laten rusten.

Dan moet tevens besloten worden,
dat de huidige VW Vorden omge
bouwd wordt tot Platform Activi-
teiten Vorden. In dat platform
worden de resterende activiteiten
van de WV Vorden, samen met an-
deren, onder gebracht. Daarbij
denken we aan de kunstmarkt, de
braderie, enz.

Als al die besluiten genomen zijn,
zal het bestuur met behulp van de
Stichting VW Achterhoek e.e.a.
voorbereiden voor de officiële aan-
passing, waarna later in het jaar
een ledenvergadering moet wor-
den gehouden om het allemaal of-
ficieel te bezegelen.
Want voor het einde van 2003
moet het allemaal rond zijn", zo
zegt Focko de Zee.

Hoewel geen officieel jubileum,
wil de Bejaardenkring in Vor-
den het 45 jarig bestaan niet on-
opgemerkt voorbij laten gaan.
Tijdens de laatste bijeenkomst
van het seizoen, donderdag 15
mei in 't Stampertje wordt hier
aandacht aangeschonken.

De "Bejaardenkring Vorden" is
ontstaan uit de diaconie van de
Ned. Hervormde kerk. Wijlen ds. J.
H.Jansen was in 1958 de initiatief-
nemer.
Toen werd er nog gesproken over
een bejaardenvereniging. Op 20
april 1958 werd dat "Bejaarden-
kring". De kring telt ruim 70 le-

den. Circa 75 procent van de leden
bestaat uit vrouwen. Opvallend
dat er nauwelijks leden zijn in de
leeftijd tussen de 65 en 70 jaar. De
ze categorie voelt zich namelijk
nog niet bejaard!

De leden van de bejaardenkring
ontmoeten elkaar jaarlijks circa 20
keer. Behalve in het zomerseizoen
elke eerste en derde donderdag
van de maand. Tijdens de bijeen-
komst op donderdagmiddag 15
mei wordt tevens afscheid geno-
men van bestuurslid mevrouw
Willemien Hulshof-Ruumpol. Zij
wordt opgevolgd door mevrouw
Janny Korenblek-Decanije.

Berend van Hackfort op TV
Zaterdag 17 mei wordt het pro-
gramma "De geschiedenisbus"
op T.V. Gelderland gewijd aan
Berend van Hackfort.

Onder andere komt de fietstocht
"In de sporen van Berend" aan
bod. Dit is een kinderfietsroute
rondom Vorden voor jongelingen
van 8 tot 12 jaar. Op de fiets en ge
wapend met de speciale Berend-
kinderrugzak maken ze een
sprong terug naar de Middeleeu-
wen en volgen ze het spoor van de
8- jarige Berend van Hackfort, die
rond 1500 echt in kasteel Vorden
en kasteel Hackfort heeft geleefd.

Via leuke en spannende opdrach-
ten laat Berend zien hoe zijn jeugd
in de riddertijd was. De route is 20
kilometer en bewegwijzerd met
zeshoekige routebordjes. Op de
schildjes wijst Berend zelfde weg.
Zijn arm geeft telkens de richting
aan. De route komt langs de kaste
len Vorden en Hackfort en bij de
drie pleisterplaatsen. Bij de VW is
alle informatie over deze fiets-
tocht verkrijgbaar.

In het W-programma van aan-
staande zaterdag zal Jaap Buunk
vertellen over Berend in zijn vol-
wassen leven.

Wereldwinkeldag

Maximaal genieten op
proeverij
Op zaterdag 17 mei is de lande-
lijke Wereldwinkeldag. Veel
Wereldwinkels zullen ieder op
hun eigen wijze extra aandacht
vragen voor hun werk.

Zo ook de Wereldwinkel in Vorden
die uitsluitend met een grote
groep enthousiaste vrijwilligers
draait.
Zoals men misschien weet is prin-
ses Maxima zaterdag ook jarig. De
Wereldwinkel Vorden zorgt er
daarom voor dat het komende za-
terdag Maximaal genieten wordt.
Alles staat in het teken van de bui-
tenlandse keuken.
De hele dag kan iedereen die aan-
komt genieten van Max (Havelaar)
koffie of een glaasje rooiboslimo-
nade. Ook zullen er veel aparte -

warme en koude hapjes zijn, ge
maakt met de producten uit de
Wereldwinkel. Mocht u zich bij
het zien van die exotische produc-
ten wel eens afgevraagd nebben
hoe u dit het beste in een gerecht
kunt verwerken dan biedt de We
reldwinkel daarvoor een eenvoudi-
ge oplossing. Fair Trade heeft na-
melijk een mooi kookboekje ge-
maakt waarin heerlijke recepten
staan. Dit boekje is zaterdag net
zoals de andere kookboeken in de
winkel extra voordelig geprijsd.
Ook tafellakens en theedoeken
gaan zaterdag met korting de deur
uit.

Men is van harte welkom om za-
terdag te komen genieten op de
proeverij.

'n Boer van gisteren
en auteur van vandaag! Op
uitnodiging van de Stichting
Vrienden van de Bibliotheek en
in samenwerking met de boek-
handel Bruna houdt

Henk Graaskamp op zondagmid-
dag l juni een lezing in de openba-
re bibliotheek

Voor vele Vordenaren is Graas-
kamp een goede bekende. Ruim
dertig jaar had hij een boerenbe-
drijf en was hij actiefin de belan-
genorganisaties.Schreef zoveel in-
gezonden brieven naar de Graaf-
schapsbode dat deze hem verzocht
om columns voor deze krant te
gaan schrijven onder de titel" Bij.
boer Graaskamp op de koffie". En
ook het omvangrijke feuilleton zal
menigeen nog in de herinnering
hebben.

Nadat hij de eerste prijs verwierf
bij een prijsvraag van het Staring-
instituut vatte hij de moed op om
een roman te schrijven. Deze werd
een groot succes en er volgde al
vlot een tweede.

In beide echte boerenromans valt
voor ieder die goed bekend is met
het leven op het Gelderse platte-
land zeer veel te herkennen .Graas-
kamp schetst binnen vlotlopende
verhalen tientallen dilemma's en
conflicten welke zich in bijna elke
boerenfamilie aandienden. Emi-
greren of blijven, rood contra
rechts.afhankelijk blijven of zelf-
standig worden, groter groeien of
klein blijven of totaal iets anders
gaan doen. Dit zijn nog maar enke
Ie van de vele kwesties die een in-
druk geven van de roerige ontwik-
kelingen op het platteland gedu-
rende de tweede helft van de vori-
ge eeuw.

Een derde roman staat op stapel.
Daarover en "nog meer" zal deze
auteur en rasverteller op l juni ko-
men vertellen, uiteraard in 't Vor-
dens dialect, afgewisseld met dia's
van het boerenland,
'k Zou maar langskomm'n!

Kaartjes kan men bij de biblio-
theek en bij boekhandel Bruna ver-
krijgen.
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Per 1 9 mei is onze
tandartsenpraktijk
gevestigd aan de

tandartsenpraktijk

4 (tegenover aerofit)

7255 PZ Hengelo (Gld.)
Het telefoonnummer blijft

(0575)4621 91

Op zaterdag 6 september bent u
welkom tussen 10.00 en 15.00 uur
om onze praktijk te bezichtigen.

Vlees en vleeswaren

Runderriblappen 1 küo c4."

Speklappen UNO c3."

Ribkarbonade 1 uio c 4."

4 Haasfiletlapjes d^™ soorten c3."

4 gehakt cordonbleu's c 2."

Weekpakket vleeswaren

1 oo gr BOERENSCHOUDERHAM € 1 -60

100 gr KATENSPEK

100 gr GEBRADEN GEHAKT

NU VOOR

d.40

d.40

Bestel nu uw vakantievlees in blik

Elke week op de markt in Vonten uw vakslager DIJKGRAAF

2 Kalanchoè's

Bos rozen a 20 stuks

Verschillende soorten
perkplanten 4 voor

Hortensia
Gemengd boeket

3.50

4."

:: . - ; :; : "

Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

VERBOUWING
.A A VOR 5 N

Plaza Vorden heeft binnenkort een
geheel vernieuwd interieur.

Vanaf 8$anuari 2003 hebben wn d« s||| naar de

cafetarÉorinule Plaza food for all <:

Met Plaza food for at) kunnen wij rtyndg bet«r inspelen

op de behoeftes en interesses op foodgebied en leefwijze.

Kids, de MTV-jeugd, hun oudélffrae z^enman <rf -

en iedereen die 'trek' heeft in Plaza is bij ons welkom.

:, ^é
Om de stap naar Piaza compleet te maken gaan wij het

interieur van onze zaak geheel vernieuwen:

Zo komt er onder andere een nieuwe bli|wand die vooral

een snellere verwerking van uw bestelljiïg zal realiseren.

Dit betekent voor u minder lange wachttijden l

Ook zullen wij ons assortiment uitbreiden met heerlijke schotels,

vers belegde broodjes en vernieuwende snacks.

Wij hopen u na 27 mei graag te mogen ontvangen in onze
geheel vernieuwde zaak.

Graag tot ziens bij Plaza Vorden!
Namens Ai;an en Coby Menzing en medewerkers.

rden. Dorpsstraat 8e, 7251 BB Vorden
l (0575) 55 43 55, Fax (0575} 55 43 55, www.plaza.foodforall.nl

V O O R J A A R S O P R U I M I N G

EXIT

CAKEWALK

Verschillende thema's nu met

25% korting
* deze aanbieding is geldig van 12 t/m 24 mei.

(MEISJES- EN JONGENSKLEDING VANAF MAAT 62 T/M 188)

Openingstijden: ma 13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,
vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-17.00 uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58



"Parel geeft ons de spirit om
door te gaan"!

Parel voor Stichting Vordense Molens.

Fietsers die zaterdag deelna-
men aan de landelijke fietsdag,
keken zich aan het Hoge te Vor-
den de ogen uit. "Wat een druk-
te bij de Hackfortsche windmo-
len". Geen wonder want daar
reikte de werkgroep "Leefbaar-
heid Vorden" aan de Stichting
"De Vordense Molens" de Parel
van Vorden over het jaar 2002
uit. "Wij reiken de Parel altijd
bewust over het afgelopen jaar
uit, want wij moeten als werk-
groep voldoende tijd hebben
om te kunnen nadenken wie de
Parel heeft verdiend", zo grapte
Gosse Terpstra, voorzitter van
de werkgroep "Leefbaarheid
Vorden".

Terpstra: "Wij zijn als werkgroep
totaal onafhankelijk en denken
kritisch mee en stimuleren vooral
om Vorden leefbaar te houden. En
dat doen wij al 25 jaar. Af en toe
willen we een complimentje ge-
ven aan hen die het toekomt. Het
gaat om de leefbaarheid van heel
Vorden. Daarom blij dat Burge-
meester Kamerling hier de ge-
meente vertegenwoordigt", zo zei
hij.
De Hackfortsche windmolen werd
in 1960 door de gemeente Vorden
overgenomen en vervolgens in
1999 aan de Stichting Vordense
Molens overgedragen. "Daar ging
een gesprek tussen de burgemees-
ter en mij aan vooraf. Wij vonden
beiden dat de molen voor Vorden
behouden moest blijven. Dan we
ten jullie gelijk wie Vorden be-
stuurt: dat doet dus de burgemees-
ter en de werkgroep "Leefbaarheid
Vorden", zo sprak Gosse Terpstra
tot grote hilariteit van de aanwezi-
gen. ( Later zou Gerrit te Velthuis
opmerken: "De gemeente is er niet
om windmolens te laten draaien,
want dan gaan ze steeds langza-
mer draaien, vandaar de oprich-
ting van de Stichting "Vordense
Molens")

Voor de Stichting braken na 1999
drukke tijden aan. Terpstra: "Repa-
raties, renovaties, subsidies rege-
len, aanschaf electrische lier etc.
etc. De Stichtingen hebben er alles
aangedaan om dit cultureel erf-
goed voor Vorden te behouden. En
niet alleen te behouden, de molen
kan zelfs blijven draaien. Daar is
Vorden heel blij mee, vandaar de-
ze "Parel van Vorden", aldus Terps-
tra die vervolgens het kleinood
aan Gerrit te Velthuis overhandig-
de.

Tijdens zijn inleiding had te Vel-
thuis al uit de doeken gedaan dat
hier twee Stichtingen "in beeld"
zijn t.w. de Stichting "Vordense
Molens", eigenaresse van de Hack-
fortsche windmolen met als doel-
stelling, het beheren, het in orde
houden en het laten draaien van
de molen. Daarnaast is er de Stich-
ting "Vrienden Vordense Molens",
donateurs die met allerlei han- en
spandiensten de helpende hand
bieden. Te Velthuis is voorzitter
van eerstgenoemde Stichting en
bestuurslid van de "Vrienden".

Te Velthuis: "De afgelopen jaren is
er keihard gewerkt, diverse restau-
raties doorgevoerd, zaken als Arbo-
ned-wetgeving geregeld zodat de
beide molenaars Henk Louw en
Hans Kievith hun taken goed kun-
nen uitoefenen. Deze twee mole
naars zijn trouwens de belangrijk-
ste personen, zij houden de Hack-
fortsche Molen daadwerkelijk
draaiende", zo sprak hij.

Een paar honderd meter van de
Hackfortsche Molen verwijderd,
staat nog een molen "De Hoop" ge
naamd. In de volksmond beter be
kend als de molen van Kluvers. Te
Velthuis: "Twee molens dicht bij
elkaar, uniek voor Vorden, uniek
voor Gelderland. Hopelijk wordt
ook "De Hoop" nog gerestau-
reerd".

Klassieke auto's
Auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders" heeft in het jubi-
leumjaar 2000 voor het eerst in de
geschiedenis van de club een toer-
tocht voor klassieke auto's en mo-
toren van 25 jaar en ouder georga-
niseerd. Dit werd een dermate suc-
ces dat de club er op zondag l juni
aanstaande een vervolg aan wil ge
ven. Hopelijk zijn de weergoden
de organisatie dan beter gezind,

want de tocht in 2000 werd geteis-
terd door regen en storm!

De route heeft een lengte van circa
80 kilometer, waarin opgenomen
een aantal kastelen. De start is
's morgens, nabij het clubgebouw
van "De Graafschaprijders" aan de
weg Vorden-Ruurlo.

Voor nadere informatie en opgave
kan men bellen met B.H. Braak-
hekke (0575) 55 14 16.

Toen de gemeente Vorden de
Hackfortsche windmolen aan de
Stichting overdroeg betaalde de
gemeente daar een bepaald be-
drag voor. "Van de rente van dit
startkapitaal hopen we de molen
"droog" te houden, maar willen
we de molen richting toekomst in
stand kunnen houden dan blijf je
de overheid nodig hebben. (Zo zal
er de komende jaren zo'n 125.000
euro nodig zijn voor herstel van de
kap, van de muren etc.)
In elk geval geeft de "Parel van Vor-
den" ons de spirit om verder te
gaan", aldus Gerrit te Velthuis.

Biej ons in
d'n Achterhoek
"At iejluu klaor bunt, ko'w ok wel gaon, wat zo'w hier dan nog
langer rondhangen". Jan van't Tuinmanshuus , Hendrik van de
Ravensweerd en de resp. vrouwluu Narda en Anny hadden af-
esprokken umme samen te gaon etten op dizzen zaoterdagao
vend. Ze kennen altied merakels goed met mekare opschieten.
De vejeurdage wodn altied, ok van de kinder, van weerskanten
bie ehollen. Dat was al wel zo'n twintig jaor zo zonder dat ze
ooit ruzie of hekkelderi'je met mekare hadden ehad.

Dat samen uut etten gaon deijen ze altied ens in 't j aor. Dat
mos t'r maor een keer af konnen. Ze hadden afesproken biej
een restaurantjen argens tussen Reurle en Zellem. Dat restau-
rant had nog al wat name ekregen deurdat Prins Bernhard in
zien goeie jaorn d'r al's een boterham had egetten. Zien brood-
trummelken had e toen op Soestdijk laotn staon, vandaor.'t
Was t'r al adig bezet, maor zee hadn ebeld veur een taofel. Een
ober, die wieters neet oaverleep van vrendelijkheid, wees eur
de plaatse.

Ze besteln een drankjen en konnen toen op eur gemak bekiekn
wat de kok zoal braon kon. Keuze genog maor allemaole wel
goed an de pries maor jao dat wissen ze veurhen.. De drankjes
waarn al onderweg, een deerntjen kwam d'r met anloopn. Ma-
or ze bleven ok onderweg. Hoe of 't kwam wis gin mense nao
te veteln. Maor 't deerntjen met 't blad gevulde glazen kwam
an 't struukeln en veel veuroaver. Hendrik en Anny kregen de
volle laoge oaver eur hen. Soepnat hadn ze de boksens.'t Dreef
t'r uut.

De eigenaresse van 't restaurant, die van 't veurval niks ezien
had en daor toovallig langs kwam bekek eur en zei, "Zijn jullie
met de fiets gekomen door die regen?". Now, too kwam d'r wat
los. Eur pesseneel mos de slaop better uut hemmen, en zo
meer. Now zo'j verwachten dat zo'n mense eur excuses an zol
bien ,maor niks heur. Nog gin kopken koffie kon d'r af veur de
schrik.. De stomeri'je, jao daor kon ze haos neet onderuut, die
kosten wol ze dan nog wel betaaln.

Met volle papier heb ze de boel nog zo'n betjen dreuge ewreven
zodat 't diner toch nog deur kon gaon. En 't deerntjen die 't
oaverkwam?. Die heb ze "n heeln aovend neet weer ezien. Me-
schien mot die wel een ander werkhuus zuuken biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman.

Herenteam Badmintonclub Flash
Vorden wederom kampioen!

Van links naar rechts: trainer Johannes Muijokarno, Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt en Wieger Norde. Zit-
tend: Roy Bos en Emile Laarveld.

Het is het herenteam wederom
gelukt om kampioen te worden
in hun poule van de herencom-
petitie.

Er waren 7 andere teams die dit
jaar streden om naar de districts-
kampioenschappen te mogen

gaan. het herenteam had l nieuwe
speler en zo hebben ze met z'n vij-
ven dit seizoen de klus geklaard. .

Ook zijn ze, omdat ze kampioen
zijn geworden,naar de kam poen-
schappen in Zwolle geweest. Een
lange vermoeiende dag met voor

een ieder 6 wedstrijden in het ver-
schiet. Een hele ervaring, maar hè
laas zijn ze hier niet als eerste
geëindigd.

Wel was het een heel leuke dag en
ze hopen er misschien volgend sei-
zoen weer naar toe te mogen gaan.



Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!

VLEES:

SPEKLAPPEN
met/zonder zwoerd

299
•

GROENTE:

ch WITTE ASPERGES

i.69
500 gram van 2.99 voor

,,NIEUWE OOGST"
MALTA AARDAPPEL

229
•

GK STROOP
KOEKEN

pak nu

99

25% KORTING
OP ALLE ZUID
AFRIKAANSE

WIJN!!

WIECKSE
WITTE WITBIER

1.8 liter 6-pack

234
•

5O% korting

Oh DELICATA
REPEN

per stuk 200 gram a 1.49

nu 3 repen halen

2 repen betalen

GALL^GALL

TEACHER'S
BLENDED

SCOTCH WHISKY

1359
0,70 cl nu • \J •

WIPE & CLEAN
pak 6 rollen

375
•

Albert Heijn Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden
maandag t/m donderdag

8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

GALLSGALL

DE W I N K E L H O E K VAN H EN G E L O

Ch HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HERJJALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel.(0573)256242

Kijk voor nieuws
ook op:

www.contact.nl

PONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

|\U Schoonmaakbedrijf^

F*l GLI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

* y

Donderdag
15 mei

LAATSTE
KAART-
AVOND

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw hand w er kart i kelen
* DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen •Kaastinnen * Aida • Aidaband

• Beiersbont •Jobelanstoffen
•BadstofaFtlkelèn om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

I
'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

VAK IJ 31!
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

lel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
i-mail: info@vanderwal-vorden.nl



Concordia geeft spetterend
vooraarsconcert

Parel van Vorden voor
"Stichting Vordense Molens

Jubilarissen en oud-voorzitter in het zonnetje

Oud-voorzitter Peter Kraaijeveld.

De muziekvereniging Concor-
dia gaf zaterdagavond in een
goed gevulde zaal van het
Dorpscentrum haar jaarlijkse
voorjaarsconcert. Het orkest,
onder leiding van Hugo Klein
Severt begon kort maar krach-
tig met " Fanfare of Wakakusa
Hill". Een gewonnen wedden-
schap leverde Concordia het
muziekstuk "Concerto D'amo-
re" op. Dit stuk werd zaterdag
uitgevoerd, waarbij de verlie-
zers van de weddenschap, Ka-
ren en Huub Meijer, in het or-
kest meespeelden!

Op verzoek van erelid Ab Henge
veld werd "Valse Triste" van Jean
Sibelius gespeeld. Hij heeft goede
herinneringen aan dit stuk, omdat
er vele jaren geleden op een bui-
tenconcours in Zelhem, een eerste
prijs mee werd behaald.

Daarna werd het publiek meege-
nomen naar de Ierse hooglanden

in het stuk "Kilkennu Rhapsodie"
van Kees Vlak.

Volgens Mark Heuvelink, de nieu-
we voorzitter van Concordia, zijn
nieuwe leden altijd welkom, maar
is men ook erg blij met de bestaan-
de leden. Reden te meer om enke-
le jubilarissen te huldigen voor
hun inzet. Vanwege hun 12,5 jarig
lidmaatschap werden Peter Anne
velink, Nicole ten Damme en Karo-
lien Heuvelink gehuldigd. Paul
Bunkers en Ethel Romeijnders
vanwege hun zilveren jubileum.

Gezamenlijk met de drumband
werd de mars "Harmonique" ge
speeld, waarna de drumband het
programma vervolgde met o.a.
"Bongo Solomatic", "Funk Rock Fi-
re" en "Carnasudro". In december
zal de drumband samen met de
drumband van Apollo Laren tij-
dens een festival in Arnhem het
nummer "Carnasudro" ten gehore
brengen.. Na de pauze speelde het

orkest "Matrimony" van Gilbert
O'Sullivan uit de tekenfilm Allad-
in.

De drumband gaf vervolgens een
show weg, waarbij het dak er af
ging! Geheel in Japanse stijl wer-
den de ritmisch gecompliceerde
stukken "Masterdrummers" en
To the Japanese drummers" van
Jan Schipper ten gehore gebracht.
Dit alles werd beloond met een da-
verend applaus,
Hierna zettte Mark Heuvelink zijn
voorganger Peter Kraaijeveld in
het zonnetje voor de bewezen
diensten in de afgelopen 12 jaar.
En alsof er nog niet genoeg ge-
swingd was, de muzikanten gooi-
den hun stropdas af, de jas ging uit
en de mouwen omhoog. In het
swingende arrangement "Let me
entertain you" werden diverse me-
lodieën van Robbie Williams ten
gehore gebracht. Een daverende
slot waarbij muzikanten en pu-
bliek zichtbaar genoten.

Hengelsport

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" heeft in de Oude Ijssel een
viswedstrijd gehouden waarbij de
deelnemers in totaal 6690 gram
vis vingen. De uitslag was als volgt:
l A. Golstein 3000 gram; 2 V.
Eijkelkamp 2070; 3 J. Groot Jeb-
bink 1100; 4 H. Golstein 140; 5 D.
Heutink 130 gram.
Aan de viswedstrijd voor de jeugd,
welke in de Berkel bij Borculo
werd gehouden namen 27 jonge-
lui deel die 77 vissen vingen met
een totale lengte van 11 meter en
12 cm. De uitslagen waren: l Mare
Huetink 19 stuks- 269 cm; 2 Carlos
Weaning 5 stuks- 84 cm; 3 Stef Go-
tink 8 stuks- 78 cm; 4 Luuk Heuve
link 5 stuks- 75 cm; 5 Frank Wea-
ning 4 stuks- 63 cm. De volgende
wedstrijd is op 15 mei tegen Hen-
gelo.

Pa arden sport

PC de Graafschap
Zaterdag 10 mei was er een pony-
concours in Ruurlo. Daar behaal-
den de volgende deelnemers een
prijs:

Dressuur: Wendy Beeftink met Hap-
py 7e prijs klasse B cat. E met 164
punten; Elodie Stokman met Pass
Partout een 5e en 6e prijs klasse B
cat. E met 157 en 159 punten; Fre
derike Gotink met Spetter 2x 5e
prijs klasse LI cat. E met 159 en
158 punten; Paulien Kouwenho-
ven met Navaro 4e prijs klasse L2
156 punten, Marieke Rouwenhorst
met Kaylie Ie prijs klasse LI 163
punten, Bart Hartman met Hoppe
Hof s Shardon Ie prijs klasse LI
172 punten en met Hoppe Hof s Er-
win 2e prijs klasse Ml 158 punten,
Lisanne Schippers met Pica 2e prijs
klasse Ml 168 punten, Lisette Bij-
enhof met Survivor Ie prijs klasse
M2.
Springen: Sebastiaan Hamer met
Yvonne Ie prijs klasse B, Marieke
Rouwenhorst met Kaylie 2e prijs
klasse L, Bart Hartman met Oxiel's
my Jemen Ie prijs klasse Z.

Oud-Vorden
De vereniging "Oud-Vorden" gaat
woensdag 21 mei een bezoek bren-
gen aan kasteel Bad Bentheim. Het
gezelschap zal daar door een gids
worden rondgeleid. Tevens is er de
mogelijkheid om het stadje Bent-
heim te verkennen. Het gezel-
schap vertrekt 's morgens vanaf
het marktplein.

Pleinmarkt
Zaterdag 24 mei organiseert de
stichting "Veilingcommissie Vor-
den" een pleinmarkt. Deze wordt
gehouden in het centrum van het
dorp nabij de Ned. Hervormde
Kerk. Er is die dag van alles te
koop, vele kleine spullen zoals tón-
derspeelgoed, boeken, Ip's, potten
en pannen, glaswerk, klein meubi-
lair etc.etc. Het geheel wordt om-
lijst met koffie in "De Voorde".

De opbrengst van de markt is be
stemd voor de restauratie van de
dorpskerk.

Astrologie
Carien Rietberg verzorgt voor de
Stichting Vriendenkring Klein
Axen op zaterdagmiddag 17 mei
a.s. op het Beeckland college,
Nieuwstad 49 een boeiende lezing
met als thema: "Alles is een afspie
geling van het grote geheel".
Zij vertelt een bijzonder verhaal
over de sterren en planeten. In de
ze lezing kunnen naast de astrolo-
gie ook o.a. de samenhang hiervan
met de kracht van Christus, de
kabbala, de non-dualiteit en de
Ilias aan bod komen.
Ook weet zij de waarde van deze
samenhang voor ieder mens op
een duidelijke manier over te

De werkgroep "Leefbaarheid
Vorden", heeft de Parel van Vor-
den over het jaar 2002 toege-
kend aan de "Stichting Vorden-
se Molens". Dit als beloning
voor haar inzet om de Hackfort-
se molen aan het Hoge, voor
Vorden te behouden. ( De Parel
van Vorden wordt (bijna) elk
jaar toegekend aan, meestal
een pand, waarvan de werk-
groep vindt dat het de leefbaar-
heid van het dorp Vorden ver-
groot).

Vorig jaar bestond de Hackfort-
sche molen 150 jaar. In 1850 heeft
de Baron van Hackfort tot Wester-
holt een bouwaanvraag ingediend
voor de oprichting van een koren-
windmolen. De molen werd ge-
bouwd op de plek toen het Hoge
nog Baakseweg heette en vanaf de
Kroezeboom aan de Zutphense-
weg, het "Zwarte weggetje" uit-
kwam op de Baakseweg daar waar
nu de Berend van Hackfortweg
loopt.
In 1905 kwam de heer BJ. Gerrit-
sen als molenaar op de Hackfortse
molen. Hij pachtte deze molen van
de Baron van Hackfort. De molen
werd toen al twee generaties be
malen door Kluvers. ( Kluvers ging
daarna malen op de molen "De
Hoop"). Bij de molen was het in die
tijd een komen en gaan van paar-
den met volgeladen wagens. Behal-
ve het malen van graan was mole
naar Gerritsen vaak ook het mid-
delpunt van de handel in graan en
veevoeder.

In 1920 kwam de Hackfortermo-
len hevig in verval. In 1925 bouw-

de molenaar Gerritsen aan het Ho-
ge 62 een machinale maalderij.
Toen de Tweede Wereldoorlog uit-
brak liet de Baron van Hackfort de
windmolen restaureren. Nadien
draaide de molen tot het einde van
de jaren vijftig. Het malen van
graan op een windmolen was toen
al zeldzaam geworden. Het werk
van de molens was toen al lang
overgenomen door veevoederfa-
brieken.

De maalderij op het Hoge werd
eerst een timmerwerkplaats en
werd later verbouwd tot woon-
huis. In 1960 werd de Hackforter
molen overgedragen aan de ge-
meente Vorden. In de jaren erna
werd de molen vooral "voor de
Prins" gedraaid, dat wil zeggen dat
de molen draaide zonder te ma-
len!. Dit werd in die tijd onder-
steund door de "Stichting de Hol-
landse Molen". In 1964 en 1974 on-
derging de molen wat restauratie
werkzaamheden en in 1985 wer-
den de wieken vervangen.

Na 1985 werd er op de molen nog
een aantal jaren ten behoeve van
een aantal bakkers, graan gema-
len. In 1999 werd de molen overge
dragen aan de "Stichting Vordense
Molens". De molen wordt nu
draaiende gehouden door twee
vrijwillige molenaars. Als de mo-
len draait is er altijd één molenaar
aanwezig.
Er wordt nog geregeld gerst tot
veevoer gemalen. En dat deze
Hackfortse molen nog steeds blijft
draaien, daarvoor ontvangt de
"Stichting Vordense Molen" de Pa-
rel van Vorden.

olitievaria GROEP VORDEN

Vrijdag 2 mei
Aan de Beeklaan te Wichmond
raakte een personenauto bescha-
digd. De veroorzaker is onbekend
gebleven.
Bij een school aan Het Hoge is een
groene damesfiets van het merk
Gazelle ontvreemd.
Aan de Ruurloseweg werd een in-
braak in een personenauto ge-
pleegd. Uit de auto werd een mo-
biele telefoon ontvreemd.
Aan De Boonk werd ook in een per-
sonenauto ingebroken. De portier-
sloten werden geforceerd en uit de
auto werd een radio/cd-speler ont-
vreemd.
Aan de Enkweg werd ook een in-
braak in een auto gepleegd. Men
verschafte zich toegang door een
ruitje in te slaan. Uit de auto wer-
den een zonnebril, een portemon-
nee, twee t-shirts, een telefoon-
hoesje, een deken en een cd ont-
vreemd.

Zondag 4 mei
Op de Dorpsstraat vond een aanrij-
ding plaats. Een bestuurder van
een personenauto verleende geen
voorrang aan een motorrijder die
op de rotonde reed. De motorrij-
der slipte en kwam ten val. Beide

bestuurders bleven ongedeerd.

Maandag 5 mei
Aan De Bongerd werd een inbraak
in een personenauto gepleegd.
Men verschafte zich toegang door
een slot te forceren. Uit de auto
werden o.a. een paar voetbalschoe
nen en een aantal cd's ontvreemd.
Aan de Dorpsstraat werd een ver-
nieling aan een auto gepleegd. Een
ruitenwisser werd afgebroken en
een kentekenplaat werd verwij-
derd.

Donderdag 8 mei
Aan de Brinkerhof werd een ver-
nieling aan een personenauto ge
pleegd. Met een scherp voorwerp
werden er meerdere krassen aan
de rechterzijde van de auto aange
bracht.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN m.i.v. 15 april
Gevonden: regencape, blauw - OV-
jaarkaart, - horloge, goudkleurig
klokje met Romeinse cijfers.
Verloren: sleutels, 4 stuks, blauw
etui - fototoestel met blauw/grijze
tas - sleutels, 2 stuks aan een ring
- fluit, zwart hondenfluit - porte
monnee, zwart.

Het politiebureau van Vorden is geopend van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Het algemene telefonnummer is 0900-8844.

brengen. Dus geen technische ver-
handelingen, maar de veel inte-
ressantere wetenswaardigheden
rond dit thema.
Door haar jarenlange ervaring
weet Carien veel te vertellen, dus
niet alleen over de sterren. Als as-
trologe staat zij ver boven het ni-
veau van de tijdschriften. Zij heeft
veel andere talenten en weet op
een inspirerende manier alles tot
een boeiend geheel te maken.

In het tweede gedeelte van de mid-
dag is er de mogelijkheid om in ge
sprek te gaan met haar en vragen
te stellen. Al met al een unieke ge
legenheid om je nieuwsgierigheid
op dit gebied te bevredigen.

In verband met de , organisatie
gaarne uiterlijk twee dagen voor
de lezing, op geven bij het secreta-
riaat. Tel.: 0575-552044.
Zie ook advertentie.
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www.financial-freedom.nl

Ook in üw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

:•;

Te koop:

diverse
professionele

CD-rekken
Expert Arendsen

Raadhuisstraat 14
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 11

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

)iedt zich aan voor o.a.
ELEKTRA-,

TIMMER-EN
SCHILDERWERK
EN OLDTIMER-
RESTAURATIE

Gratis offerte

Peter Dekker
na 18.00 uur:

(0575)553911

"Ik wil
zeggenschap

otter mijn leven"
De Algemene Nederlandse Gehan-

dicapten Organisatie (ANGO) is de

grootste algemene belangenorga-

nisatie van, voor en door mensen

met een handicap of chronische

ziekte. Of het nu gaat om juridische

ondersteuning, belastingteruggave,

uitkeringen, zorg en hulp, woning-

aanpassingen, vervoer of lotgeno-

tencontact... Kom op voor je rech-

ten! Word ook lid van ANGO!

Postbus 850,
3800 AW Amersfoort
Tel. (033) 465 43 43
www.ango.nl
info@ango.nl

Met ANGO kom
je tot je recht!

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

f RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

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

TEGELHANDEL

mullcf-uofden bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.muilervordenbv.nl

Heeft u al een advertentie-
contract 2003?

Vraag eens naar de zeer ruime mogelijkheden.
Telefoon (0575) 55 1O 10.

U boft

Wij gaan onze zaak ver-
bouwen. Om ruimte te
maken voor de aannemer,

schilder en stucadoor moet
het pand leeg. Onze actuele
dames- en herenmode collec-

tie gaat daarom de deur uit
met fikse kortingen. Profiteer

nu!

maar mooi

verboüwin
plannen
• KOSTUUMS • COLBERTS • JACKS

• JASSEN • OVERHEMDEN • TRUIEN

• SWEATERS • SHORTS • SOKKEN

ETC.

HERENMODE MERKEN
MCGREGOR, FOR
FELLOWS, NEW
BONDSTREET, PETER
VAN HOLLAND, FRANS

DAMESMODE MERKEN
GERRY WEBER,
HAMMER, ROSNER,
OLSEN,
FRANKENWALDER,
VERSE, ZERRES,
GARDEUR, SAMOON

MOLENAAR, LEDUB

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

SLA UW S L A G T I J D E N S O N Z E S P E C T A C U L A I R E V E R BO U W I N G S L E E G V E R K O O P



Het gevoel van vilt
bij Kunstlokaal 11 en Drukkerij Weevers
Judit Poes, deze Hongaarse
kunstenares is al meer dan tien
jaar gepassioneerd door vilt.
Met dit materiaal maakt ze
allerlei voorwerpen, geschikt
voor dagelijks gebruik, maar
ook kunstvoorwerepen.

Ze heeft veel geëxperimenteerd
met het materiaal en het kleurge-
bruik. Bovendien heeft zij technie-
ken ontwikkeld die ongekende
mogelijkheden bieden en door het
zelf kleuren van de ruwe stof ont-
staan prachtige tinten in het mate
riaal. Wat ze ondertussen heeft be-
reikt met haar viltcreaties is dan
ook niet onopgemerkt gebleven.

Peter van de Waal, de bekende Bor-
culose docent en kunstenaar op
het gebied van kunstzinnige hout-
bewerking was zo onder de indruk
van Judit's werk dat hij haar heeft
uitgenodigd om naar Nederland te
komen om haar werk te expose-
ren.

Dit is allereerst gebeurd tijdens de
'Houtpasie 2003' op 10 en 11 mei
in Borculo.
Houtpassie is een jaarlijks evene-
ment op het gebied van hout-
draaien, -frezen, -snijden en het
maken van meubels en kunstob-
jecten. Maar op 17 en 18 mei zal zij
aan het werk zijn in het kunstlo-

Nieuwsamenwerkingwerkingsverband
V.O.C Tandem en Vriendendienst

'Op Stap' zoekt vrijwilligers

kaal 11 te Borculo en haar werk ex-
poseren. Dit samen met Lara Vos,
die objecten maakt van koper.

Kunstlokaal 11 is op beide midda-
gen geopend en is te vinden aan de
Bosberg 29 te Borculo (industrie-
terrein Overberkel).

De objecten van Judit Poes, zoals
hoeden, dierenfiguren, tassen,
kussens en abstract werk zijn daar-
na nog te bezichtigen in de ont-
vangsthal van Drukkerij Weevers
aan de nieuwstad 30 te Vorden,
van 21 t/m 30 mei tijdens kantoor-
uren.

Dutch Open wegraces Hengelo
Afgelopen weekend werden in
Hengelo de jaarlijkse wegraces
verreden.

Een aantal regionale coureurs
kwamen uit in de 250cc klasse en
de supersport. De trainingen op
zaterdag werden onder ideale
weersomstandigheden gehouden.

Hans Smees behaalde een 6e en
hobbyrijder Tonny Wassink een
18e plaats in de 250cc.

In de supersport klasse reed Torleif
Hartelman naar een uitstekende
3e startplaats, Mile Pajic werd 10e,
de debuterende Sven Ahnendorp
15e en Rob Wagenvoort 30e.

De wedstrijden op zondag werden
voor onze regiorijders een teleur-
stelling. In de 250cc werd Smees
toch nog 6e, Wassink eindigde in
de achterhoede. Deze wedstrijd
werd overigens gewonnen door
Jarno Janssen.

In de supersport won Barry Vene-
man met grote overmacht. Helaas
voor het publiek viel plaatsgenoot
Hartelman uit met een kapotte
motor. Ook Ahnendorp, Pajic en
Wagenvoort haalden de eind-
streep niet.

De drielanden wedstrijd tussen
Nederland, België en Duitsland
werd gewonnen door de Belg Le-
grelle.

De 125 cc werd gewonnen door Jar-
no v.d. Marel, de superstock door
John Bakker en de zijspannen door
vader en zoon van Gils.

Koopzondag Vorden op l juni
Zondag l juni a.s. is er in Vorden
weer koopzondag.

Vele ondernemers zullen door
middel van spetterende aanbie-
dingen het kopend publiek laten
profiteren.

Aan het eind van de zondagmiddag
zullen uit de ingeleverde kassa-
bonnen van de zondagaankopen
nog enkele prachtige prijzen ge
trokken worden. Al met al reden
genoeg deze zondag Vorden te
bezoeken.

Kijk voor nieuws
ook op:

iviviv.confacf.nl

Het maatjesproject V.O.C Tandem
van Humanitas en Vrienden-
dienst 'Op stap' van GGNet gaan
nauw samenwerken in de regio
de Achterhoek en Doetinchem
e.o.

Hierdoor kan vanuit de specifieke
eigen expertise van beide organi-
saties een breed aanbod worden
gerealiseerd voor mensen die in
een sociaal isolement zijn geraakt.
Alledaags contact met anderen is
helaas niet voor iedereen vanzelf-
sprekend.

Bijvoorbeeld psychische of psychia-
trische problemen, verslaving, inva-
liditeit of vereenzaming kunnen
er de oorzaak van zijn dat mensen
in een sociaal isolement geraken.

Juist dan kan contact met andere
mensen veelbetekenend zijn.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilli-
gers die regelmatig met de deelne-
mers activiteiten ondernemen en
hen ondersteunen bij het doorbre-
ken van hun isolement en waar
mogelijk helpen bij de opbouw
van een eigen sociaal netwerk.

Door samen regelmatig activitei-
ten te ondernemen zoals bijv. wan-
delen, fietsen, bioscoop, museum
of theater bezoeken of samen kof-
fie te drinken en met elkaar te pra-
ten.

Belangrijk is dat het contact gelijk-
waardig is en dat het wederzijds
goed klikt en dat beiden er plezier
aan beleven.

We bieden vrijwilligers ondersteu-
ning door middel van begeleiding
en training, een reiskostenvergoe-
ding, een verzekering en een vrij-
willigersovereenkomst.

Van de vrijwilliger vragen we l
keer per week of twee weken een
dagdeel beschikbaar te zijn, de
ander kunnen accepteren zoals
hij is en eigen grenzen te kunnen
stellen. Daarnaast verwachten we
dat u deelneemt aan de training
en de vrijwilligersbijeenkomsten
bijwoont.

Heeft u interesse of wilt u meer
informatie bel dan: (0316) 58 33 22
of (0573) 46 15 10. Zie het contact-
je elders in deze krant.

Weer knalweekend bij Witkamp
Zowel DJ Galage, Blizzert als
Itwine naar Laren. In het week-
end van zaterdag 17 en zondag
18 mei kan het weer niet op bij
Witkamp in Laren (Gld.).

17 Mei gaat het helemaal loos met
de Top-100 formatie Blizzert en als
gast on the mainstage DJ Galaga,
bekend van de krakers 'It's on
You', 'The Game' en 'What do you
Say to the DJ?'. Zondag 18 mei
staat de retepopulaire formatie In-
twine op de planken. In Intwine
zingt de van Idols bekende Roger
en hun hit 'Happy' staat hoog in
de hitparades.

Naast DJ Galaga en Blizzart in de
Balustradezaal is er nog van alles
te beleven in de Dancing/Disco-
theek op de zaterdag. Het thema
in de Funbar is 'Night of the Rock'
en daarvoor is er zelfs de liveband
Zipper gecontracteerd. Zipper is
een regionale coverband met een
fantastische zangeres en de band
covert al grote rockhits van de laat-
ste 20 jaar. Dit gaat van Mothers Fi-
nest tot Kane en Skunk Anansie.
Lekker vet dus. In de Dancekelder

uiteraard weer de beste dance en
trance.

Op zondag 18 mei de formatie In-
twine. Wat goed is komt snel. Dit
gezegde hoort gewoon bij Intwine,
de band van Roger, die we alle-
maal weer kennen van Idols. Roger
verliet Idols om helemaal te gaan
voor zijn eigen band met zijn
vrienden. Dat is dus Intwine.

Inwine heeft momenteel een vette
hit heeft met het nummer 'Hap-
py?' die niet van de radio en de
clipstations is weg te slaan en boven-
aan alle charts staat. Een lekker
emotioneel nummer met de ka-
rakterestieke stem van Roger.

Maar zoals je over een tijdje zult
zien zal Intwine zeker geen 'one
hit wonder' zijn, maar een blijver-
tje. Naast 'Happy?' kun je van-
avond een band verwachten die
ook moddervette rocksongs zal
spelen, zoals we dat bijvoorbeeld
ook van Kane, Live en Creed ken-
nen. Het vijftal uit Tilburg is mo-
menteel niet te stoppen, dus zorg
datje er bij bent vanavond.

'Een Zondagssteek'
Kunst-Brei-Werken
in Bronkhorst
Vanaf 24 tot en met 31 mei stelt
Anne Sampiemon uit Ruurlo
haar breikunst ten toon in de
Kapel in Bronkhorst, een druk
bezocht toeristisch stadje aan
de Gelderse IJssel. In die perio-
de kan men dagelijks de kapel
binnenlopen.

Er is voldoende gelegenheid om
het werk van zeer dichtbij te bekij-
ken, de truien te passen, te kopen
of te bestellen. In goed overleg
werkt de kunstenares ook graag in
opdracht. De technieken die Anne
Sampiemon gebruikt, zijn door
haar zelfbedacht; al breiend komt
zij tot verassende ontdekkingen.
Haar ontwerpen zijn gekenmerkt
door geometrische figuren, vele
kleuren en soorten garens.

Doordat zij soms met wel twintig
draden tegelijk een werk opzet, is
zij in staat de grootst mogelijke va-
riatie aan patronen en motieven te
breien. Als haar werk voltooid is,

hoeft zij alleen de begindraden af
te hechten - en dat alleen al mag
uniek worden genoemd. Kleuren
in relatie tot elementen, tempera-
menten en seizoenen zijn de grote
interesse van Anne Sampiemon.
De kleurencirkel is als de rond-
gang door een jaar: elke maand
heeft haar eigen inkleuring. Er
zijn koude tinten voor de koude
maanden en warme tinten voor de
warmere. Net als de seizoenen die
in elkaar overlopen, kiest Sampie-
mon haar kleuren en tinten; ook
die lopen in elkaar over, zonder
einde of begin. Voor deze vormge-
ving kreeg zij ooit een prijs van de
bekende pianist Jan Vayne.

Zij maakt vooral graag truien voor
grote, oude, kleine en jonge men-
sen; maar ook hemden, vesten,
sjaals en kleden. Er zullen onge-
veer 30 a 35 werken tentoonge-
steld worden. Voorts zijn er foto's
te bewonderen en is de maakster
de gehele tijd aanwezig.
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TONEELGROEP DE VELDWUK
PRESENTEERT

op 23 mei 2003 in het Dorpscentrum
een blijspel in drie bedrijven

„DE BINDER VAN HET DORP"
door Herman van der A.

Rolverdeling:

Albert Schrik, boer
Jan Schrik, boer
Greet Schrik, zus van Albert en Jan
Tante Hillegie, tante van de drie
Mieke, buurvrouw
Riet, gezinshulp
Postbode
Politieagent

Regie:
Souffleur:

Dick Groot Jebbink
Marcel Dekkers
Willy Velhorst
José Mokkink
Erna Groot Jebbink
Sabine Wilgenhof
Jan Willem Beekman
Ton de Groot

Gerard Smeenk
Gozien Lotterman

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
Entree: €. 2,50 kinderen t/m 12 jaar gratis.

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

www.deherbergvorden.nl

^\X^\x^>
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN - TEL. 552243

Wij zijn op zoek naar enkele

vakantie- en/of
weekendhulpen

Wij hebben voor u ...
• Geraniums
• Perkplanten
• Bloeiende rhododendrons
• Dwergsering
• Rode beuk voor haag, in pot

• Restant bosplantsoen
20% korting

• Leilindes
• Bolbomen
• Haagconiferen 2 m

blauw 10% korting

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht!

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461424

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

van Apart in "Baafc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers "Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen •Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

'part
SIERBESTRATINGEN

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v.a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
iel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag trtn vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

mmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmm
Uitslag gewicht vruchtenbrood bij

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys.
Het juiste gewicht van het
'Super' vruchtenbrood was:

2850 gram.
5 mensen hadden dit geraden. Een onafhankelijke

jury moest toch l winnaar trekken, dat was:
Mevr. D. Jansen, Het Vogelbosje 6, Vorden

Deze familie is zondag 11 mei getrakteerd op een
MOEDERDAGONTBIJT VOOR HET HELE GEZIN.

De overige prijswinnaars zijn inmiddels voorzien
van een prachtige bos bloemen.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

YVONNE EN WILBERT
GROTENHUYS

ISUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE |
Dorpsstraat 18 • Vorden «Telefoon (0575) 55 27 13

mmmmmmmmmmmmmmmmmm



Gezamenlijke website als startpunt voorjeugdtoernooien in de Achterhoek

Achterhoekse jeugdvoetbaltoernooien
bundelen krachten
Zes organisaties, zes internatio-
nale jeugdvoetbaltoernooien
van hoog niveau; één gezamen-
lijke website. Dat is het plan
dat de toernooi-organisaties
van de jeugdvoetbaltoernooien
in Varsseveld, Groenlo, Terborg,
Doetinchem, Vorden en Ruurlo
hebben gerealiseerd.

Sinds enige tijd kan via de site
www.achterhoekvoetbal.nl met
een simpele muisklik een over-
zicht worden aangeklikt van de
verschillende jeugd toernooien die
van mei tot en met augustus wor-
den gehouden in de Achterhoek.
De website is echter meer dan een
'portal', het is een volwaardige si-
te, waar informatie kan worden in-
gewonnen over de toernooien. De
site is hét vertrekpunt voor een
reis langs de zes jeugdvoetbaltoer-
nooien door de Achterhoek. Voor
uitgebreidere informatie en achter-
gronden bestaan er links naar de
websites van de toernooien.

SAMENWERKING
Het bouwen van een gezamenlijke
website is de bezegeling van een
samenwerking die veel verder gaat
dan deze internetpagina. Een sa-
menwerking ook, die op deze

*' schaal gerust uniek kan worden
genoemd in Nederland.

De diverse toernooi-organisaties
hebben in 1999 voor het eerst de
koppen bij elkaar gestoken. De op-
zet van dit overleg was om de zes
toernooien waar mogelijk te verbe-
teren, door ervaringen en experti-
se te delen.

Het overleg is een succes, want ver-
tegenwoordigers van de interna-
tionale jeugd toernooien komen

••* nog altijd bij elkaar. Eén keer per
jaar wordt er een bijeenkomst be-
legd, waar de afgelopen toernooi-
en worden geëvalueerd en wordt
vooruitgekeken. Ook wordt beke-
ken wat de verenigingen voor el-
kaar kunnen betekenen en of er

gezamenlijke acties moeten wor-
den ondernomen. Deze samenwer-
king is waardevol gebleken; de
kwaliteit van de toernooien kan
onder andere op die manier wor-
den gewaarborgd. De organisato-
ren maken dankbaar gebruik van
eikaars contacten in de voetbalwe-
reld. Ze wisselen positieve en nega-
tieve ervaringen met clubs uit en
geven elkaar handige adviezen
met betrekking tot de organisatie
van een toernooi.

Ook qua publiciteit wordt er sa-
mengewerkt en besteedt iedere or-
ganiserende vereniging aandacht
aan de andere toernooien. Dit ge-
beurt onder meer door de zes Ach-
terhoekse toernooien aan te kon-
digen in de diverse clubbladen.
Ook in het programmablad van
het toernooi en op de website van
de voetbalclubs worden de jeugd-
toernooien vermeld.

TOPPLOEGEN EN
RANDVOORWAARDEN
Voetballers uit diverse leeftijdsca-
tegorieën zijn vertegenwoordigd
op de toernooien. Zo is er een toer-
nooi voor D-pupillen (1O12 jaar) in
Vorden, een C-juniorentoernooi
(12-14 jaar) in Groenlo, een toer-
nooi voor B-junioren(14-16 jaar) in
Varsseveld en toernooien voor A-
junioren (16-18 jaar)in Ruurlo, Ter-
borg en Doetinchem.

Deze toernooien staan garant voor
spectaculair voetbal. Er nemen
ploegen uit Europa en zelfs daar-
buiten deel. Ieder jaar komen ploe-
gen als Ajax, Feyenoord, PSV, De
Graafschap, Vitesse, Borussia Dort-
mund, Bayer Leverkusen, Glasgow
Rangers, Dynamo Kiev, Ander-
lecht, Barcelona, Liverpool en
Manchester United naar de Ach-
terhoek om er een jeugd toernooi
te spelen.

De deelnemende clubs zijn erg te
vreden over de kwaliteit van de
toernooien. Dat geldt zowel voor

de sterkte van de tegenstanders,
het niveau van de organisatie en
de scheidsrechters als de kwaliteit
van de accommodaties. Ook de in-
vulling van de randvoorwaarden
zoals ontvangst, onderdak, maal-
tijden, begeleiding van de elftallen
zijn prima voor elkaar, zo vinden
de gasten. Daar komt bij dat de
deelnemers genieten van de ont-
spannen en goede sfeer tijdens de
toernooien. De toernooien volgen
elkaar op zodat het publiek in de
gelegenheid wordt gesteld om in
de maanden mei, juni en augustus
6 weekenden lang te genieten van
internationaal jeugdvoetbal.

PROGRAMMA
De toernooidata voor dit jaar zijn:
Int. 'Gebr. Ten Brinke Bouw'-toer-
nooi, Varsseveld (B-junioren), 16-17-
18 mei. Met dit jaar o.a. Borussia
Dortmund, Celtic, Paris St. Germain,
Ajax, PSV en Feyenoord.

Internationaal Marveld toernooi,
Groenlo (C-junioren), 24-25 mei.
Met dit jaar o.a. Manchester United,
HJK Helsinki, Paris St. Germain,
Ajax, PSV en Feyenoord

Stichting Gelderse Sportevene-
menten, Terborg (A-junioren), 30-
31-1 mei/juni. Met dit jaar o.a.
Ajax, Feyenoord, nationale team
van Japan, Vitesse en Cruzeiro.

Internationaal Karel Stegeman
Jeugdtoernooi, Ruurlo (A-junio-
ren), 7-8-9 juni. Met dit jaar o.a.
Arminia Bielefeld, Örgryte, Papilo
FC, De Graafschap en NEC.

Internationale A-jeugdtoernooi,
Doetinchem (A-junioren), 8-9-10
augustus. Met dit jaar o.a. Ajax,
Heerenveen, FC Twen te en De
Graafschap

Int. Wim Kuijper jeugdvoetbal-
toernooi, Vorden (D-pupillen), 16-17
augustus. Met dit jaar o.a. Liverpool,
Dynamo Kiev, Bayer Leverkusen,
Ajax, PSV en Feyenoord.

Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei

Harreveld on Wheels
and Air show 2003
Een dag voor het hele gezin, dat
is ook dit jaar zeker weer van
toepassing. De organisatie
heeft ook dit jaar rekening ge-
houden met alle leeftijden en
interesses. Naast het vliegge-
beuren waarbij, zoals andere ja-
ren, heel wat te zien en te horen
valt is er in het dorp van alles te
beleven voor jong en oud.

Op het vliegveld valt dit jaar o.a. te
bewonderen de Saap Safir, de
Cap231 Pelgrim, de Cap21 en de
CaplO. Het blijft natuurlijk heel
bijzonder dat op de plaats waar
normaal koeien in het weiland lo-
pen, een dag later vliegtuigen lan-
den, Dat gegeven alleen al is uniek
in Nederland. Van het Lelykopter
team krijgen we dan ook een de-
monstratie te zien die doet den-
ken aan dansende libellen in de
wei.

Over het vlieggebeuren kunnen
we nog meer vertellen maar we
kunnen niet weergeven wat je ei-
genlijk met eigen ogen moet zien.
In het dorp zijn er dit jaar een aan-
tal thema's die zeker de moeite
waard zijn: Het Stoom en Mini
stoomgebeuren; De Fiets van Toen
en Nu; het kinder vermaak en de
jaarmarkt.

Bij het Stoomgebeuren is er o.a.
een aantal stoomlocomobielen
een stoomvrachtwagen, stoom-
fiets, stoomwalsen, een stoom-
brandweerwagen en nog veel
meer te bewonderen.

Vroeger werden ze als vies, luid-
ruchtig en rokerig afgeschilderd,
nu kunnen we er niet genoeg van
krijgen. Zodoende is er op Minis-
toom ook nog van alles te bewon-
deren en zelf te gebruiken zoals de
ministoomtrein. Binnen zijn er
nog modeltreinen te bewonderen
waarbij wij er zeker van zijn dat
dit niet alleen voor de kinderen is.

Wel is er speciaal voor de kinderen
een luchtkussen, trampoline,
schminken en een klimwand van
de landmacht. Voor de jeugd is er
in het Dorpshuis lasergame.

Buiten is er ook de mogelijkheid
om een Quad te huren en in het
dorp staat de Gyrospase.

Net als vorig jaar is er ook weer het
motorgeweld en dit jaar is het zeer
uitgebreid.

De wedstrijden worden gestreden
in verschillende klasses. Zo zijn er
Grasbaanraces in de klassen 50cc

en 125cc en de specials. Verder
worden er wedstrijden gereden
door Quads, Fun-cars en Motoren.
Demonstraties worden er gegeven
door Speedway motoren, wat ze-
ker het nodige geweld met zich
mee brengt.

Dit alles is zeer zeker de moeite
van het kijken waard. Dan is er in
het dorp van alles te beleven en te
bekijken, net als vorig is er de Jaar-
markt met kraampjes met van al-
les en nog wat.

Het thema "De fiets van toen en
nu" doet u als fietsliefhebber
smullen, want van antieke fietsen
tot het nieuwste van het nieuwste
is er te zien. Er worden demonstra-
ties gegeven wat je zoal met een
fiets kunt. En wie denk dat men-
sen in een rolstoel niet dansen
kunnen moeten zeer zeker ko-
men.

Dit kan door een rondvlucht te be-
spreken over het dorp in een heli-
kopter op het trapveld)e van K.S.H.
Als het net weer zo'n succes wordt
als vorige jaren mogen we 15.000
tot 20.000 bezoekers verwachten.
Daar mag je niet aan ontbreken.
Voor meer informatie kijken naar
www.harreveldonwheels.nl

Romme, Wennemars en Ruitenberg ook naar
Vorden

Laatste nieuws
Skeelermarathon!
Wereldkampioen schaatsen Gianni
Romme en Nederlands beste sprin-
ter van dit moment, Erben Wenne-
mars uit Zwolle, zullen in Vorden
aan de start verschijnen.
Ook hun ploeggenoten Sicco Jan-
maat, Marja Vis en Annemarie
Thomas hebben hun deelname
toegezegd.
Marathonschaatser Rene Ruiten-

berg heef positief gereageerd op de
uitnodiging om in Vorden aan de
start te verschijnen.
Samen met een groot aantal Bel-
gische en Franse en rijders uit Aus-
tralië en Colombia is het skeelerco-
miteVorden er in geslaagd een
zeer sterk deelnemersveld aan de
start te krijgen. Het belooft een
zeer spannende strijd te worden.

HET PAKHUIS

Ruitersport
Varsseveldseweg 25,

Lichtenvoorde
tel. 0544-37 51 96 privé 0543-45 20 32

mobiel 06-22 48 15 H

Openingstijden:
Donderdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 -12.00 en van 13.30 -16.00 uur

of op afspraak

Hét juiste adres voor al uw ruitersport artikelen

markt
zaterdag 24 mei op het
kerkplein te Vorden
van 9.00 tot 14.00 uur.

Collectie boeken en platen, huishoudelijke
artikelen, klein meubilair en leuke snuisterijen.

ROMMELMARKT
op zaterdag 17 mei
houdt de Wehme

10.00-16.00 uur haar jaarlijkse^
^^^^•^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^H^^^^^^^BH

rommelmarkt

met o.a.
diverse gezellige

kraampjes en lekkere hapjes!

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor



^ kwekerij \
DE WITTE BRINK

Keijenborgseweg 2 • 7021 KP Zelhem • Tel. (0314) 64 16 47

Hengelo

Deze week: 12 mei t/m 17 mei 2003.
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Van eigen kwekerii:

Lavendel
normaal € 1.- nu O voor € 4.50
Alleen gelig van 12 mei t/m 17 mei 2003.

o
CD

CD

CD

Vaste planten
(per stuk € 1,-) nu 10 voor€

Groot assortiment zomerbloeiers, kuipplanten, stekgoed enz. enz.
En verder een uitgebreid assortiment kamerplanten.

(per doos 24 stuks)

Afrikanen, lobelia,
begonia, etc. ^

normaal € 6,- nu 2 dozen €

DANCING jj DISCOTHEEK
PiiAe.nte.eAt

ZONDAG 18 MEI
voorverkoop adressen: Witkamp,

Haarsalon Figaro Lochem of bel 0900-9485267

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Gevraagd z.s.m. t/m september
een positief ingestelde

enthousiaste
medewerkster

voor schoonmaakwerkzaam-
heden op ons recreatiepark

gedurende enkele uren per dag.

Bel met Marijke van
Buitengoed 't Sikkeler

inRuurlo,tel.(0573)461221

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft.

Weevers Net

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

EETCAFE CAFETARIA

Voor onze cafetaria en eetcafé zijn wij op zoek
naar een enthousiaste

all-rounder os uur)
Gevraagd: iemand die kan koken of bereid is te le-
ren koken voor het eetcafé en daarnaast ook mee-
werkt in de cafetaria en soms bardiensten draait.

Wij bieden:
• flexibele werktijden
• afwisselend werk
• een gezellig en enthousiast team
• prima arbeidsvoorwaarden

Voor informatie: R. Dolphijn, Kerkplein 30,
7261 AZ Ruurlo, telefoon (0573) 45 15 32

Z7 Tonny Jufriërts

fin* AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF,

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw* en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,

voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School

22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Roskam 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55. Meer info : www.witkamp.com

Vf itfco/mp op Zondag^ „•
Zondag 18 mei: INTWINE
Voorverkoop : Witkamp laren,Haarsalon

Figaro lochem of bel 0900-witkamp
zaal open 20:00 uur - 23:15 uur

v.verkoop € 10,00 a/d zaal € 12,50

Meer info ? : WITKAMP.COM



BESTSELLER!

U;EGARANDEERD\

MERGENS l
3OEDKOPER

_^^MB̂ ^^^ B̂IMIB̂ M—j

"Met een toefje slagroom op
ons PLUS schepijs maak ik de

verrassing helemaal compleet!

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

PLUS
Schepijs
Diverse smaken
Literbak

Kalkoenfilet
Kilo

BESTSELLER i BESTSELLER!

i
SEGARANDEEREpV
NERGENS
jOEDKOPE

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Wereldgerechten
Diverse smaken oa:
Burritos, Taco's
of de nieuwe smaak
Surinaamse roti
Pak 1.69/2.09

Patrick Burgerhout, chef groente & fruit afdeling
PLUS Panis te Delft

Hollandse tomaten
500 gram

Schutters
Bier

Krat 24 flesjes
a 30

Coburgerham
100 gram

Magere
varkenslappen

Kilo

Meikan toetje met room
Chocolade of vanille

Beker 200 gram 0.36

Sunil
Active, Color
1350
Tablets, Tablets color
16 wasbeurten
of Vloeibaar
1500 ml.
Per stuk

Korenlanders
Diverse soorten

Heel ca. 800 gram

IM>\
t NERGENS l

«

Mc Cain
Colden frituur frites

Zak 2.5 Kilo

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn herkenbaar aan het garantiestempel

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

Cotelleto's
Kilo

Was JrW wordt

Rib-
karbonade
Kilo

Was &«r wordt

7.59

Sucade-
lappen
Kilo

Was UatTwordt

8 8

Runder-
riblappen
Kilo

Was 4Wff wordt

G 8

Mager
runder-
gehakt
Kilo

Was-WH> wordt

Varkens-
schnïtzels
Kilo

Was JSrfST wordt

Hamlappen
Kilo

Was J<99 wordt

Runder-
stooflappen
Kilo

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
20/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 mei 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.



OPLAGE 30.000 STUKS BIJLAGE BIJ CONTACT/ELNA MEI 2003

Programma:

15.00 uur Skeelerclinic voor
de jeugd

16.30 uur C-rijders
17.30 uur Veteranen
18.30 uur B-rijders
19.30 uur A-rijders

met o.a.
Erik Hulzebosch, Ar jan Smit,
Arjan Mombarg,
Ids Postma, Mark Tuitert en
Jenita Hulzebosch

Een spectaculaire wedstrijd!
Uniek in de Achterhoek!

TOEGANG GRATIS!

Organisatie:
Skeelercomité Vorden
Deldenseweg 8
7251 PN Vorden
Tel. 0575-551700

Van de redactie

Voor u ligt een skeelerspecial. Deze is
gemaakt in opdracht van en door het
Skeelercomité Vorden in het kader van de
Skeelermarathon die op zaterdag 17 mei in
Vorden wordt gehouden. De krant bevat aller-
lei nieuws over en rond dit evenement. De
krant verschijnt als bijlage bij Contact/EIna en
is door de redactie met veel zorg en plezier
samengesteld.

Oplage : 30.000 stuks
Verspreidingsgebied:
Vorden en omringende plaatsen
Verspreidingsdatum: tussen 9 en 14 mei 2003

Aan deze Skeelerspecial werkten mee:
Martien Pater, Derk Besselink, Raymond Mars,
Dagmar van Rossum, Wim Bobbink,
Arjan Mombarg en Mark Ritsma.
Eindredactie: Martien Pater

Foto: H. de Boer

Hoofdsponsor: free-wheel Co-sponsors: Groot-Jebbink, Daewoo dealer - Rabobank

w heel
rtorganisat ie bureau

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink Rabobank



CaféHeezen
MARKTPLEIN 5
Tel: 0575 - 451204

STEENDEREN
www.hotelheezen.nl

Woensdag 28 mei
BIG GENERATOR

Zondag 14 juni
ONE IN A MILLION

Aanvang 22.00 uur

Zondag 27 juli
MARKT POP
-SHIT HAPPENS-

-CHAINGANG-
•RATTLE SNAKE-

-FRAGMENT-
Info bands op onze site

Voor uw
tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06 53362300

In verband met perkplantenverkoop
in de maand mei geopend van maandag
t/m zaterdag van 9.00 -17.00 uur.

We bezorgen gratis in de regio.
Wat we niet op voorraad hebben
zoeken we voor u op.

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Comfortabele kleding voor de
sportieve man en vrouw

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

meubelen
• stijlvol

Ruurloseweg 8-12
7251 LK Vorden
Tel. 0575 - 55 18 79

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF
Bedrijvenweg 1
7251 KX Vorden
tel: 0575 - 55 12 58
fax 0575 - 55 14 69
www.bargemanvorden.nl

Fa. Heijink
Leestenseweg 10

7207 EA Zutphen

Telefoon (0575) 52 1796

Telefax (0575) 52 88 78

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen

Tel. 0575 - 52 17 96

e n h u i <d \/

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden

Telefoon kapsalon (0575) 55 14 23
Telefoon schoonheidssalon (0575) 55 20 33 i

AUTO H E R W E R S

Hét team
van auto-

specialisten

Doetinchem:
Plakhorstweg 14

Tel. (0314) 333 055

Hengelo G.:
Kruisbergseweg 8

Tel. (0575) 462 244

AUTO HERWERS

Zevenaar:
Ampèrestraat 6

Tel. (0316) 529 320



Internationale skeelertop en nationale
sdiaafsfop naar Vorden op 17 mei a.s.

Het zal niet vaak gebeuren
dat zoveel topsporters uit
de skeeler- en schaatswe-
reld acte de presence geven
in de Achterhoek. Dat de
beste skeeleraars uit de
Nederlandse Competitie,
aangevuld met een aantal
buitenlandse toppers aan
de start zouden verschij-
nen, was al een tijdje
bekend. Vorden staat
immers hoog genoteerd op
het lijstje van meest favo-
riete parcoursen in
Nederland. Ook Cedric
Michaud liet vlak voor het
ter perse gaan van deze
Skeelerspecial weten, dat
hij in Vorden weer van de
partij zal zijn.

Uiteraard verschijnt de win-
naar van vorig jaar de Belg
LUC Barthelomeeussen aan
de start om zijn titel te verde-
digen. Samen met een aantal
andere Belgische en Franse
rijders geven zij het evene-
ment nadrukkelijk een inter-
nationaal tintje.
Opvallende deelnemers zijn
de topschaatsers Mark
Tuitert en Ids Postma.
Postma was vorig jaar al van
de partij, maar voor Tuitert is
een optreden in Vorden een
hernieuwde kennismaking
met skeeleren als wedstrijd-
sport op het hoogste niveau.
De nummer 4 van het WK
schaatsen gold jarenlang als
een bijzonder skeelertalent,
maar koos uiteindelijk voor

het langebaanschaatsen. De
uit Holten afkomstige schaat-
ser keert in Vorden terug naar
zijn oude liefde en zal er
zeker op gebrand zijn een
goede prestatie neer te zetten.
Er is nog een reële kans dat
ook Wereldkampioen schaat-
sen Gianni Romme en Sicco
Janmaat in Vorden de wielen
zullen onderbinden.
Regionale topper Arjan
Mombarg heeft de afgelopen
weken al zijn contacten aan-
geboord om bekende namen
in Vorden aan de start te krij-
gen en daar is hij uitstekend
in geslaagd. Hij is zelf vast
van plan zijn prestatie van
vorig jaar te verbeteren en
mikt in ieder geval op een
klassering bij de top 10.

Als meesterknecht van zijn
ploeggenoot bij Nefit, meer-
voudig Nederlands Kam-
pioen Arjan Smit, zal hij bij
de thuiswedstrijd in Vorden
ook voor zijn eigen kansen
mogen rijden. Dit geldt ook
voor le-jaars A-rijder Sven
Groot uit Zutphen, die vorig
jaar bij de B-rijders bij de
eerste l O in het klassement
eindigde en op die manier
promotie afdwong naar de
hoogste categorie. Bij de
dames vinden we Janita
Hulzebosch en verder alle
bekende namen uit de lande-
lijke competitie. Bij de B-rij-
ders, C-rijders en veteranen,
vinden we maar liefst 9 leden
van de Skeelertrainingsgroep

Vorden, een enthousiaste
groep fanatieke skeeleraars,
die elke week onder leiding
van, Pieter van Savoyen en
Bert Drent traint op het
Industrieterrein in Baak.
Aan het deelnemersveld zal
het niet liggen.

Ook als het weer minder
gunstig is verwacht het
Skeelercomité veel bezoe-
kers uit Vorden, maar ook uit
de regio. Skeelerwedstrijden
gaan namelijk altijd door,
óók als het regent. Dit bete-
kent extra spektakel en de rij-
ders zijn wel wat gewend.
Voorafgaande aan de wed-
strijden, die om 16.30 uur
beginnen met de C-rijders is
er een skeelerclinic voor de
jeugd. Deze begint om 15.00
uur en eindigt om 16.00 uur.
Deelname is gratis. Opgave
bij free-wheel (0575
554228).

De Veteranen en B-rijders
starten resp. om 17.30 en
18.30 uur. Om 19.30 gaan de
A-rijders van start. Na afloop
maar ook tijdens de wedstrij-
den kunt u een drankje en
een hapje halen bij de tent,
die hiervoor speciaal is neer-
gezet.

Alles bij elkaar genomen
meer dan voldoende redenen
om op 17 mei a.s. in Vorden
bij dit unieke evenement
voor de Achterhoek niet te
ontbreken.

De leden van de STG Vorden eo

Skeeler Trainings Groep Vorden
en omgeving
De STG Vorden eo is een
initiatief van een groep
skeeleraars die in de
zomer van 2002 al geza-
menlijk trainde. Om de
skeelersport een nieuwe
impuls te geven is beslo-
ten om dit voor het sei-
zoen 2003 nog fanatie-
ker te gaan doen en zijn
er twee trainers bereid
gevonden de groep te
gaan trainen. Pieter van
Savoijen voor de senio-
ren en Bert Drent voor
de jeugd. Inmiddels
worden de trainingen
door een twintigtal per-
sonen gevolgd en niet
zonder succes. Velen rij-
den hun wedstrijden in
de landelijke en/of regio-
nale competities, zowel
op de weg als op de
baan. Dit alles in de
kleuren en met steun
van Free-Wheel.

De meest bekende rijders
zijn Arjan Mombarg, voor
het derde seizoen in de
NEFIT ploeg, en Sven
Groot, die als A-rijder
voor de ploeg van
ROCES rijdt. Beiden zijn
inmiddels geselecteerd
voor de nationale selectie
en rijden dus bij de top
van Nederland.

Bij de B-rijders worden
de kleuren van free-wheel
vertegenwoordigd door
Han Donderwinkel uit
Eefde en Tonny Huisman
uit Apeldoorn.

De groep C-rijders bestaat
uit Eric Gaertner, Gerben
en Erik-Jan Heijink en
Niels Groot. Niels Groot
heeft vorig seizoen voor
het eerst wedstrijden
gereden en heeft daar veel
ervaring opgedaan. Deze
hoopt hij dit jaar te
gebruiken om tot in de top
tien te komen. De jongste
C-Rijder is Alexander
Enzerink. Aangezien
Alexander meer van het
lange werk houdt, heeft
hij van de SBN dispensa-
tie gekregen om de mara-
thons bij de C-rijdens te
rijden.

Bij de veteranen houdt
Hans Kemper uit
Giesbeek de kleuren van
free-wheel hoog. Hans is
nieuw in de trainings-
groep en doet tijdens de
trainingen ontzettend veel
motivatie op voor de wed-
strijden. Hij maakt vol-
gend seizoen ook deel uit
van de Schaatsmarathon-
ploeg van free-wheel.

De enige dame uit de
regio is Alette de Rooy uit
Zutphen.

De 12-jarige Jurjen
Nijkamp uit Steenderen
gaat zijn geluk beproeven
in de categorie pupillen l.
Hij wil dit jaar opnieuw
de regio-competitie rijden
en ziet mogelijkheden op
de langere afstanden. Zijn
plaatsgenoot Jan-Willem
Bobbink werd vorig jaar
2e in deze competitie en
l le bij het Nederlands
Kampioenschap. Door
deze opvallende prestaties
is hij dit jaar als eerste-
jaars junior opgenomen in
de oostelijke selectie.

Mocht u of iemand in uw
omgeving ook interesse
hebben, dan is er bij free-
wheel informatie over de
STG Vorden e.o. te krij-
gen. Er wordt elke woens-
dagavond getraind op het
Industrieterrein in Baak.

Nieuwe rondemiss voor
skeelermarathon!

Vernieuwde samenstelling

Met Kim Peters (21)
heeft het skeelercomité
een "dijk" van een ron-
demiss gevonden, die de
podiumgasten vast en
zeker doen blozen. Kim
heeft al behoorlijk veel
ervaring opgedaan door
het zijn van rondemiss
in diverse wielerkoersen,
zodat ze niet bang is
voor het kussen van de
bekende namen uit het
skeelerpeleton.

Kim is de dochter van
Rudi Peters de bekende
wielrenner uit Wich-
mond, maar na de skeeler-
marathon zullen die rollen
omgedraaid zijn en is

Rudi Peters de
vader van ron-
demiss Kim.

Door het kiezen
van Kim als miss
zijn wij als skee-
lercomité ervan
overtuigd dat de
deelnemerslijst
van de volgende
editie nog voller
zal zijn.

Hoe dan ook

aan Kim
zal het niet lig-
gen.

Het skeelercomité Vorden is
het afgelopen jaar van
samenstelling veranderd.
Wegens gebrek aan tijd en
drukte met andere activitei-
ten leek het Inge Kamink en
Johan Pardijs verstandig om
hun werkzaamheden voor
het skeelercomité neer te
leggen en over te dragen aan
andere personen. Met Jan
Abbink en Jan Visschers zijn
twee nieuwe leden toegetre-
den. Jan Abbink is zelf een
fanatiek beoefenaar van het
recreatief skeeleren, is erg
enthousiast en draagt graag
zijn steentje bij. Hij neemt
het secretariaat voor zijn
rekening. Jan Visschers is al
vele jaren te bewonderen als

marathonschaatser en is een
sporter pur sang. Bij hem zit
het organiseren in het bloed,
hij houdt zich vooral bezig
met het organiseren van de
vrijwilligers. Martien Pater,
Willem Hamer, Jan
Woltering, Derk Besselink
en Arjan Mombarg nemen
evenals vorig jaar de overige
plaatsen in van het comité.
Het vernieuwde comité is er
ook dit jaar weer in geslaagd
voldoende sponsorgeld op
tafel te krijgen om voor de
tweede maal de free-wheel
skeelermarathon te organise-
ren. Met name Jan Woltering
en Derk Besselink zijn druk
in de weer geweest om de
sponsoren te bezoeken en

enthousiast te krijgen. Want
zonder sponsoren is zo'n
fantastisch evenement
natuurlijk niet mogelijk.
Sponsoren die ook het
belang ervan inzien om te
sponsoren, er is veel aan-
dacht en belangstelling voor
de skeelermarathon, in de
regio maar ook daarbuiten.
Bovendien heeft het skeele-
ren zeer veel beoefenaars en
groeit dit aantal nog steeds.
Het skeelercomité hoopt dat
ook dit jaar de skeelermara-
thon een succes wordt en dat
de sponsoren tevreden zijn.

3-a



BOUWBEDRIJF EGGINK
Klussen • Verbouw • Nieuwbouw

Kostedeweg 5, 7251 MZ Vorden

LLE

Burg. Galleestraat 38, 7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 57 67 Fax (0575) 55 57 92

- salades

- belegde broodjes

- buffetten

- brood

- gebak

- Leonidas bonbons

voor doel-treffend installatiewerk
kantoor en werkplaats: Enkweg 9
Vorden, telefoon (0575) - 55 26 27

• Gas- en watertechniek

• Kunststof dakbedekking

• Ventilatie in stallen

• Sanitair

• Elektrawerk

• C.V.-installaties

• Zinkwerk

CAFÉ - RESTAURANT - BILJART - div. zalen

ie Herberg" ?
www.deherbergvorden.nl

*-\/̂ ^->
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

Wenst u een

succesvolle

skeeler-

wedstrijd in

Vorden toe.

!!§L\N DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE • ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

SPEELGOED ^^ • mm ••̂ ••MH H^ ̂ m±

HUISHOUD-EN ^^ ^^ ^_ ^M ̂ ^EEST o u c i c no
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

UW

AMBACHTELIJKE

BAKKER DIE ALLES

ZELF BAKT

RIHO-TECHNIEK
Monteren-Leveren-Advies Vloerverwarming

Wanden en Opritverwarming

Infrarood Inspecties

Postbus 30
7250 AA
Vorden

Nijverheidsweg 3
7251 JV
Vorden

E-mail: rihotech@xs4all.nl
tel.: 0575 555999
fax: 0575 555943
mob.: 0653896513

Vakkundig personeel dat

direct kan worden ingezet is

schaars. Toch is dat precies

wat wij bieden. AB Oost is

d personeelsvoorziener

voor bedrijven in Drenthe,

Overijssel, Flevoland en

Gelderland .die op zoek zijn

naar (tijdelijke) ingewerkte

medewerkers. We zijn

actief in de agrarische sec-

tor, waaronder de melkvee-,

varkens- en pluimveehouderij,

tuinbouw en akkerbouw,

maar ook in de bouw, grond-,

weg- en waterbouw, metaal-

sector, groenvoorziening en de

transportsector.

Al zo n 40 jaar schakelen

bedrijven in deze sectoren

met succes onze gemotiveerde

en flexibele medewerkers.

AB Oost
intermediair
voor vakkundig
personeel

Oost

Bedrijfsverzorging

Bent u op zoek naar medewerkers? Dan bent u bij AB
Oost aan het juiste adres. De dienstverlening van AB Oost
is afgestemd op de wensen van onze klanten. Daarom
kunnen we elke arbeidsbehoefte flexibel invullen. Alles is
mogelijk! Samen met u zoeken we naar de meest geschik-
te medewerker.

Interesse?
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met AB

Oost op telefoonnummer 0900-9896 en vraag naar
kantoor Zelhem of kijk op www.aboost.nl

E-mailen kan ook: info@aboost.nl

AB Oost /s de nieuwe naam van de Agrarische
Bedrijfsverzorging Oost-Nederland.

* sierbestrating

*tuinhout

* bielzen

* blokhutten

* tankstation

* brandstoffen handel

Ruurloseweg 45a
Vorden
Tel. (0575) 55 12 17

Enkweg 1a
Vorden
Tel. (0575) 55 18 11

NA/NA/NA/, weulenkranenbarg.nl

bez/P of huurt u een woning
l5jóar of ouder?

Laat dan dit jaar uw binnen- en/of buiten- onderhoudsschilder-
werk door de schilders van Boerstoel uitvoeren tegen het lage
btw-tarief van

slechts 6% i.p.y. &*>.

Met ingang van volgend jaar wordt deze regeling door de overheid
misschien weer ingetrokken.

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

BOERSTOEL BV
Schi lderwerk • Beglazing • Wa ndaf werking

Dorpsstraat 7-9 • Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
e-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Aangesloten bij:
• Fiscount

Adviesgroep
• Ned. College

van belastingadviseurs
• Federatie Adviserende

beroepen

Raadhuisstraat 22,
7251 AB Vorden
Tel. (0575) -55 1455

ROBBERS & PARTNERS
administratie en belastingadvieskantoor

Uw adres voor een totaalpakket
administratieve en

fiscale dienstverlening.

- Verzorging financiële administratie
midden- en kleinbedrijf,
agrarische sector en vrije beroepen

- Mineralenadministratie
- Loonadministratie
- Samenstellen jaarstukken en

tussentijdse rapportage
- Verzorging alle belastingzaken
- Deskundige adviezen
- Bedrijfsbegeleiding



Tweede Pinksterdag:
Free-wheel
Achtkastelentocht

Op maandag Tweede
Pinksterdag vindt voor
de zesde maal de
Achtkastelentocht voor
skeelers en in-line ska-
ters plaats. Deze tocht
wordt georganiseerd
voor alle skate- en skee-
lerliefhebbers. Iedereen
die een basiscursus heeft
gevolgd kan hieraan
deelnemen.
Wegens groot succes
vorig jaar wordt er ook
nu weer een pelotons-
tocht gehouden voor de
meer geoefende skeele-
raars. De organisatie ligt
in handen van free-
wheel.

De tocht wordt al georga-
niseerd vanaf het jaar
waarin free-wheel is opge-
richt. Het aantal deelne-
mers schommelt rond de
300 en de tocht is daarmee
de drukst bezochte van
Oost Nederland. Bij de
vrije tocht kan er een
afstand gereden worden
van 20 of 30 km. De start
vindt plaats tussen 10.00

en 11.00 uur 's ochtends.
Hiervoor is een route
bewegwijzerd en krijgen
de deelnemers tevens een
routebeschrijving mee.

Ook bij de pelotonstocht
kan gekozen worden uit
twee afstanden, namelijk
45 of 90 km. Dit jaar wordt
eerst de tweede 'lus' gere-
den, zodat degenen die
vorig jaar de le 45 km
hebben gereden een voor
hen onbekende route kun-
nen rijden. Na 45 km is er
een pauze bij het stratpunt
van de tocht. De deelne-
mers rijden achter motoren
en een auto, een bezemwa-
gen sluit de rij.

Deelnemers kunnen zich
inschrijven bij free-wheel
via telefoonnummer 0575-
554228 of per e-mail:
info@free-wheel.com. Op
de dag zelf kan er vanaf
09.00 uur worden inge-
schreven. Inschrijfkosten
bedragen € 8,- voor senio-
ren en € 6,- voor de jeugd
tot 16 jaar.

In de Achterhoek en
Liemers op weg naar
6OO km bewegwijzer-
de Skeelerroutes!

Free-wheel organi-

Skate- & Skeelerroute
Vordense

Buurtschappen
route

Kondam Vonten • )1 km

Kastelentocht 2002

Het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme heeft vorig
jaar in samenwerking met
het recreatieschap Achter-
hoek-Liemers, Wheels in
Nature, free-wheel en het
Skeelercomité Vorden
zeven bewegwijzerde skee-
lerroutes uitgezet. Onder
beoefenaars van de skate-
en skeelersport was veel
vraag naar routes. De tota-
le afstand van de routes
bedraagt 200 km. Per
route varieert de afstand
van 13 tot 33 km en de rou-
tes zijn uitgezet in een
straal van 20 km rondom
Vorden. De bijbehorende
routekaarten zijn onder
andere verkrijgbaar bij de
VVV's en bij free-wheel.

De bewegwijzerde skeeler-
routes in de Achterhoek zijn

een groot succes. Daarom is
het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme druk bezig
met nog eens 200 km skee-
lerroutes in de West-
Achterhoek-Liemers en 200
km in de Oost-Achterhoek.
Totaal dus 600km skeeler-
plezier, een uniek netwerk.

Voor de West-Achterhoek-
Liemers zijn de routes
inmiddels bepaald en de
subsidieaanvragen de deur
uit. Als alles volgens plan
verloopt zal in het voorjaar
2004 ook hier 200 km skee-
lerroute een feit zijn. De
routes lopen o.a. door
Dinxperlo, Gendringen,
Bergh, Rijnwaarden en zelfs
een klein stukje door
Duitsland.

Daarna volgt de Oost-
Achterhoek met nog eens
200km in de omgeving van
Eibergen, Groenlo etc.
Wanneer deze routes 'open'
gaan is nog niet bekend.

Aan de route liggen diverse
TOP-locaties. Dit zijn
meestal horecagelegenhe-
den, die als begin- of eind-
punt van een route dienen.
Het nieuwe pand van free-
wheel ligt aan 2 van de 7
routes, op skeelerafstand
van de Vordense TOPlocatie
bij het openluchtzwembad
"In de Dennen".

skeelertochten door
de Achterhoek
Dit jaar gaat free-wheel
beginnen met de organi-
satie van meerdaagse
skeelertochten door de
Achterhoek. Alle tochten
hebben als startpunt de
winkel van free-wheel in
Vorden waar de deelne-
mers worden ontvangen
door een instructeur. De
tochten voeren langs
mooie plekken in de
Achterhoek en gaan over
goed begaanbare wegen
met goed asfalt. Ook
kunnen de deelnemers
tijdens de tocht een
bezoek brengen aan een
museum, doolhof, kaas-
boerderij of een andere
attractie.

Voor de overnachtingen
kan men kiezen tussen
hotels en campings die
door free-wheel zijn gese-
lecteerd. Bij groepen
wordt de bagage nage-
bracht. In dat geval heeft
men tijdens de tocht niet

meer nodig dan een rug-
zakje met schoenen en wat
te drinken.

Free-wheel biedt de moge-
lijkheid om een gids te
huren die de deelnemers
begeleidt op hun tocht
door de Achterhoek. Gaan
de deelnemers zonder gids
op weg dan krijgen ze een
EHBO rugzakje mee. Via
de mobiele telefoon is
altijd contact met de
"thuisbasis".
De meerdaagse trektoch-
ten zijn dit seizoen als
pilot-projekt gestart.

De verwachting is dat de
aktiviteit volgend seizoen
in samenwerking met het
Achterhoeks Bureau voor
Toerisme in de markt zal
worden gezet. Tot die tijd
kunt u voor meer informa-
tie terecht op www.free-
wheel.com of kunt u bel-
len met free-wheel (Mark
Ritsma) 0575 554228.

Waar u op moet letten bij de aanschaf en het onderhoud
van in-line skates en skeelers !

Raymond Mars (links) en Arne Hassink

Skeeleren heeft zich in de
afgelopen jaren ontwikkeld
tot de op 3 na meest populai-
re individuele sport in
Nederland. Na zwemmen,
toerfietsen en fitness staat het
skeeleren, samen met wande-
len op de 4e plaats met 11%.
Die onstuimige groei is
gepaard gegaan met een forse

toename van het aantal mer-
ken en modellen in in-line
skates en skeelers. Er is zelfs
een periode geweest dat bijna
elke sportzaak wel een paar
in-line skates op de plank laat
staan. Nu de markt zich heeft
gestabiliseerd blijven de echte
speciaalzaken over. Dit bete-
kent dat u daar een uitgebreid

assortiment aantreft, dat de
meest bekende merken op het
schap staan en dat er ruim
voldoende deskundigheid in
huis is.

Free-wheel is een van die
weinige speciaalzaken in
Oost-Nederland.

De allereerste vraag die u
zich moet stellen is : waar-
voor wil ik het materiaal
gebruiken ?
Om te stunten, lekker te toe-
ren met vriend, vriendin,
buurvrouw of buurman, trai-
nen voor deelname aan een
toertocht of heeft u zelfs
ambities orn wedstrijden te
gaan rijden of wilt u ermee
naar Parijs voor een skatc-
weekend?.
Uiteraard is ook uw budget
van belang, maar ook hier
geldt dat alle waar naar zijn
geld is.

De eerste keuze is die tussen
een 4-wieler (in-line skate) en
een 5-wieler.
In verhouding worden er nog
steeds meer in-line skates ver-
kocht, maar het aantal kopers
van skeelers neemt toe. In-
line skates worden gebruikt
voor het kortere werk door
vaak beginnende skaters en
skeelers voor het langere
werk door diegenen, die ook
aardig tot goed kunnen
schaatsen.
In geval van twijfel kunt u het
beste eerst beide modellen
uitproberen.

Materiaal.
De keuze van het materiaal is

verder afhankelijk van uw
voeten (breed, smal, wel of
geen hoge wreef etc.), uw
gewicht, de afstanden die u
wi l t leggen en hoe vaak u gaat
rijden. Als deze gegevens
bekend zijn, kunt u erop ver-
trouwen dat u een goed advies
zult krijgen en tot de juiste
aanschaf overgaat.
Mocht u toch nog twijfelen
dan hanteert free-wheel het
zgn. try and buy systeem.
Dit betekent dat u in dat geval
tegen een geringe vergoeding
nieuw materiaal kunt uitpro-
beren of zelfs direct buiten de
winkel het gratis kunt testen.
Op het nieuwe adres in
Vorden is hier alle gelegen-
heid voor.

Uiteraard is de keuze van de
wielen, de lagers en het frame
ook belangrijk, maar het
allerbelangrijkste is dat de
schoen goed zit, net als bij
gewone schoenen of andere
sportschoenen. Wielen en
lagers kunt u wisselen, maar
schoenen doorgaans niet !

Tenslotte nog iets over het
onderhoud.
In de winkel ligt voor u een
flyer klaar waar precies op
staat hoe u uw materiaal het
beste kunt onderhouden. Bij

aanschaf van het materiaal
wordt u dit nog eens uitge-
legd. Alle onderhoudsmidde-
len zijn op voorraad, dus daar
kan het niet aan liggen.
De belangrijkste tips zijn:
- niet in de regen rijden en

als dat toch eens gebeurt ,
bij de verwarming leggen,
de lagers droogblazen of -
föhnen. De lagers kunt u
gewoon in de wielen laten
/.itten.

- bij regelmatig gebruik de
wielen wisselen (van bin-
nen naar buiten en van
voren naar achteren) zodat
u zoveel mogelijk "scher-
pe" wielen houdt. Dit komt
ten goede aan de rol weer-
stand en verlengt de levens-
duur van uw wielen.

- als een wiel goed loopt,
geen onnodig onderhoud
plegen aan de lagers.
Overtollig smeermiddel
trekt alleen maar extra vuil

Als u al deze adviezen in acht
neemt, heeft u jaren lang ple-
zier van uw materiaal in het
bijzonder in de Achterhoek,
waar de mogelijkheden bijna
onbeperkt zijn.



PROFIL:
DE FIETSSPECIALIST

DORPSSTRAAT 12, VORDEN, TEL. (0575) 55 13 93
SPITTAALSTRAAT 34, ZUTPHEN, TEL. (0575) 51 95 26

gratis bezorgdienst

MAAK

V actie
P EEN CABRIO

Maak nu bij aankoop van een Altra Vision kans op een
gloednieuwe Peugeot 206 cc ter waarde van € 21.15

Spectaculaire kans op Cabrio-actie bij Profile Bleumink "De Fietsspecialist"!

De komende mei-maand staat alles bij Profile Bleumink "De Fietsspecialist" in het teken van
een wel heel speciale actie. Want gedurende deze maand maken alle kopers van de scherp-
geprijsde Altra Vision kans op een gloednieuwe Peugeot 206 Cabrio ter waarde van maar
liefst € 21.150!!! Om behalve op de fiets, ook in de auto van een zonnige zomer te genieten.

_ > • JV^VP ÎI m/s
Altra Vision is een kwalitatieve lichtgewicht fiets met 7 of 24 versnellingen dfe tijdelijk van

€ 749,- voor € 639,- wordt aangeboden. Een uitstekende fiets voor dagelijks gebruik, of juist
voor lange fietstochten en die compleet is uitgerust met alles wat fietsen comfortabel maakt.
Maar dat is niet alles, want alle consumenten maken bij aanschaf van dit acttemodel kans op
een gloednieuwe Peugeot 206 Cabrio. deze unieke en spectaculaire actie zal in alle Profile
"De fietsspecialisf winkels, circa 3 miljoen reclamefolders, en twee weken lang op radio en
televisie gecommuniceerd worden. En vanzelfsprekend dus ook bij Profile Bleumink "De
Fietsspeciaftet" uit Vorden en Zutphen. De actieperiode is echter beperkt en loopt van zater-
dag 3 mei tot en met zaterdag 31 mei. Wees er snel bij!!!

Profile Bleumink "De Fietsspecialist" staat al sinds jaar en dag in Vorden en sinds 2,5 jaar in
Zutphen bekend als een vertrouwd adres voor alles op fietsgebied. Zo verkoopt Profile
Bleumink "De Fietsspecialist" niet alleen gewone fietsen maar ook fietsen met trapbekrachti-
ging, aanhangfietsen en ook kid cars. Verder verhuurt Profile Bleumink "De Fietsspecialist"
ook alle soorten fietsen, waaronder ATB's, tandems, elektrische fietsen en zelfs hometrainers.

'n Kwestie van samenspel

Ook verzekeren is een kwestie van goed samenspel. En ook bij verzekeringen

haal je de beste er dan al snel uit. Univé dus.Univé is een hecht samenwerkings-

verband van ruim veertig zelfstandige Onderlingen. Allemaal werkend

zonder winstoogmerk. Wat dat inhoudt? Simpel, prima verze-

keringen voor een zo laag mogelijke prijs. Stuk voor stuk: auto, huis, inboedel,

ziektekosten, etc. Niet voor niets scoort de Onderlinge altijd zo hoog bij consu-

men-tenonderzoeken. Trouwens ... Univé is vlakbij. En daar plukt ü de vruch-

ten van! Meer weten? Kom eens langs of bel ons. We zijn er immers voor u!

Bezoek voor meer informatie onze site: www.unive.nl

Univé Oost
Stationsstraat 12 Ruurlo, tel. (0573) 45 83 20

Graaf Ottoweg 18 Lochem, tel. (0573) 29 81 00

Daar plukt ü de vruchten van!

De nieuwe
Ford Fiesta Celebration
Met een prijs
om vrolijk van te worden

Lease v.a. € 295,- per maand

Eindelijk: de zon laat zich weer zien; het terrasseizoen is geopend.
Hoogtijd om er op uit te gaan, volop van het leven te genieten!
Bij de Fiesta 3-deurs ben je dan aan het enige juiste adres: een
auto die het heerlijk vindt om vaker uit te zijn dan thuis. Met een
lekker pittige motor. Een strak maar functioneel design, 2 airbags
en voor een prijs die niemand voor mogelijk hield. Ga snel naar de
Ford dealer, want voor je het weet rijdt iemand anders ermee weg.

Standaard uitgerust met onder andere: 51 kW (70 pk) benzinemotor «• Intelligent Protection System • airbags voor bestuurder en
voorpassagier • stuurbekrachtiging • 5 hoofdsteunen «• in hoogte verstelbaar stuurwiel • getint glas <• in deten neerklapbare achterbank.

FordFiesta Celebration

€ 1O.995,-

De nieuwe FordFiesta Designed for living. Engineered to last

.
Auto Zutphen-Lochem BV

De Stoven 5

Zutphen

0575 - 52 66 22

Auto Lochem BV
Kwinkweerd 135

Lochem

0573 - 25 22 41

www.ford.nl

Auto Deventer BV
Dortmundstraat 2
Deventer

0570 - 66 08 80



Free-wheel Hoofdsponsor Skeelermarathon
Speciaalzaak voor o.a. in-
line skates en skeelers Free-
wheel mag zich met recht dé
skate- en skeelerspeciaal-
zaak van Oost-Nederland
noemen. Het zeer uitgebrei-
de assortiment bestaat uit
allemaal kwalitatief zeer
goede skates en (klap)skee-
lers van alle topmerken.
Ook voor het speciaal laten
aanmeten van een schoen
kunt u bij free-wheel
terecht. Voor zowel begin-
ners als topsporters en voor
iedere voet zoeken we naar
de juiste combinatie.

On/e verkopers kunnen u
hierin het juiste advies geven.
Ook werken wij met het try
and buy systeem. U kunt dan
eerst de skates of skeelers uit-
proberen voordat u tot aan-
schaf overgaat. Naast de ska-
tes en skeelers heeft free-
wheel zich ook gespeciali-
seerd in schaatsen (w.o. free-
skate), langlaufski's en moun-

tainbikes. Behalve topmerken
en een deskundig advies kunt
u er natuurlijk ook voor kle-
ding en alle nodige accessoi-
res terecht. Maar free-wheel
is meer dan alleen een speci-
aalzaak

Skate- en skeeleractiviteiten
Verhuur
Naast de verkoop worden ook
skates en skeelers verhuurd.
Dit is prettig voor beginners
die eerst willen kijken of deze
sport iets voor hen is (in com-
binatie met een aantal lessen
bijvoorbeeld) en ook voor
diegenen die de overstap van
4 naar 5 wielen willen maken.
Ook kunt u met een groep
materiaal huren om een skate -
of skeelertocht o.l.v. een
instructeur maken. Het
spreekt vanzelf dat ook het
bijbehorende beschermmate-
riaal wordt verhuurd.

Skate- & Skeelerschool
Bij free-wheel in Vorden

begint ieder voorjaar weer
een aantal cursussen voor
beginnende skaters of mensen
die weer even het goede
gevoel van de remtechnieken
en nemen van hindernissen
willen krijgen. De cursussen
worden zowel in Vorden als in
Raalte gegeven. Ook in het
najaar hebben we nog een
cursus.

Nieuw dit jaar is de tourtocht
training voor de gevorderde
skater/skeelerer. Deze trainin-
gen zijn gericht op het rijden
van langere tourtochten en
staan onder leiding van een
ervaren tourtochtrijder/in-
structeur. De training is op
maandagavond.

Daarnaast beginnen dit jaar
ook skatelessen voor kinde-
ren. Op een speelse manier
veilig leren skaten o.a. door
het nemen van hindernissen
en obstakels.

Meerdaagse skatetochten
en buitenlandse reizen
Voor de skaters die de rem-
technieken en hindernissen
goed beheersen behoort een
lang weekend of een meer-
daagse skatetocht ook tot de
mogelijkheden. Dit kan een
geheel verzorgde 3 daagse
tocht door de Achterhoek
(Doetinchem-Borculo-Vor-
den) zijn. Maar ook het bui-
tenland behoort tot de moge-
lijkheden. Parijs, 3 dagen ska-
ten met als hoogtepunt de
Friday night skating; dooreen
prachtig verlicht Parijs skaten
met een hele grote groep!
Berlijn, 3 dagen al skatend
door deze mooie cultuurstad.
Ook hier is een nightskate. Of
Barcelona, (6 dagen) waar
voornamelijk 's avonds wordt
geskated en overdag van de
cultuur en het strand genoten
kan worden.

Het nieuwe bedrijfspand op het Industrieterrein in Vorden

Nog meer free-wheelen...
Free-wheel ligt aan de rand
van Vorden. Een prachtige
bosrijke omgeving met totaal
zo'n 200 km bewegwijzerde
skateroutes onderverdeeld in
diverse lussen en afstanden.
Twee van de routes lopen
langs het nieuwe pand. Bij
free-wheel is verder een
kleed- en doucheruimte aan-
wezig en de mogelijkheid om
na een skatetocht even een
kopje koffie te drinken op het
terras met een prachtig uit-
zicht. Een prima startpunt dus
voor de vele activiteiten die
free-wheel te bieden heeft.
Want naast het skaten gebeurt

er nog veel meer. Voor zowel
kleine als grote groepen,
families, vriendengroepen of
bedrijven organiseert free-
wheel een sportieve dag.
Buiten Gewoon Goed.
Steppen, handboogschieten,
kanoën, vlotbouwen, kloot-
schieten, rolskié'n ... enfin,
kom gerust eens langs om te
informeren naar de mogelijk-
heden of vraag naar onze bro-
chure.

free-wheel
Netwerkweg 7,
7251 KV Vorden.
Tel.: 0575-554228
www.free-wheel.com

f ree wheel
De winkel in het nieuwe pand Schaatsen, Skeelers & ATB's

Zaterdag 17 mei tot 19.30 geopend!

Hef skeelercomite bedankt zijn sponsoren:
Hoofd Free-Wheel Sport en Recreatie Zutphenseweg 8

Co

Sub

Rabobank Graafschap-West
Groot Jebbink Daewoo Dealer Autobedrijf

Atomica Plastics folie en weefsels voor de land-en tuinbouw
Bijenhof s Meubelfabriek
Coop. Werktuigenver. MEDO GA
Dijkman Bouwgroep - Bouwbedrijf Rondeel - Groot Roessink
Ecotrans Topsport in Transport
Jansen's Metaalwaren
Landbouw - Mechanisatiebedrijf LM B
Oxalis Bloemen- en Planten Groothandel
Polycom b.v. Rubbercompounds
Pelgrum Woningmakelaars
Rapitext b.v. Reclame producties, belettering en zeefdruk
Rimetaal b.v. Metaal en plaatbewerking
Siebelink Textielreiniging
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Thoma b.v. Makelaars
Van Zeeburg & Visser Makelaardij
Varta b.v. Batterijen
Wolbrink Nederland b.v. 'Ijzersterk maatwerk

Zutphenseweg 26
Rondweg 2

Handelsweg 2
Industrieweg 2
Onsteinseweg 2
Lage Weide 29
Ambachtsweg 18
Industrieweg 1
Industrieweg 13
Handelsweg 6
Handelsweg 7
Zutpenseweg 29
Postbus 42
Industrieweg 10
Industrieweg 3
Dorpsstraat 18
Prins Bernhardweg 7
Zutphenseweg 31
Rutherfordweg 103
Industrieweg 8

7251 DK Vorden

7251 DK Vorden
7251 RV Vorden

7251 JG
7251 JT
7251 ML
7231 N N
7251 KW
7251 JT
7251 JT
7251 JG
7251 JG
7251 DJ
7240 AA
7251 JT
7251 JT
7251 BB
7241 DH
7251 DG
3542 CN
7251 JT

Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Lochem
Vorden
Vorden
Vorden
Lochem
Vorden
Utrecht
Vorden

554228

558100
552222

551768
551216
556816
522577
498555
551564
553163
554383
554066
555555

0573-254618
554190
551465
552713

0573-222444
551531

030-2480480
552740



Van alle markten thuis

d r u k k e r i j Weevers

Hoofdvestiging Vorden:

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

e-mail: info@weevers.nl

Weevers

Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323
e-mail: info@weevers-elna.nl

Elna

Wevo

Nieuwstad 29, 7201 N K Zutphen
Tel. (0575) 512306

e-mail: info@wevo-druk.nl

druk

Weevers druk

Halseweg 3c, 7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 625053
e-mail: info@weevers-druk.nl

stud io Contact

Barchemseweg l, 7261 DA Ruurlo

Tel. (0573) 451286

e-mail: info@studio-contact.nl

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

e-mail: info@weevers.net

CERTIFICAATHOUDER ^ ^̂ ^

BB 11ISO 9002 j ĵpp

Reclame- en handelsdrukwerk

Folders, leaflets en brochures

Feestelijke uitnodigingen

Verenigingsdrukwerk

Kranten

Jubileumuitgaven

Bedrijfspresentaties

Huisstijldrukwerk

Ontwerp en layout

Familiedrukwerk

Boeken

Kleur- en zwart-wit prints

Posters en aanplakbiljetten

Stansen en verpakkingen

Periodieken en tijdschriften

Mailingen, adressering

Internetdesign en -hosting

Systeembeheer
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