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Rechter schorst bouwvergunning voor nieuwbouw Arends:

Landbouwmechanisatiebedrijf
Arends mag nog niet bouwen

Voorj aarsconcert
"Concordia"

Eigenaar H. Arends van het ge-
lijknamige landbouwmechani-
satiebedrijf uit Wichmond kan
voorlopig nog niet beginnen
met de nieuwbouw aan de
Lankhorsterstraat. Bestuurs-
rechter J. Lok stak daar vorige
week donderdag een stokje
voor. Lok is van mening dat er
door de gemeente onvoldoende
is ingegaan op de argumenten
van de bezwaarmakers.

Binnenkort zal de commissie be-
zwaar- en beroepschriften van de
gemeente Vorden - die in een eer-
dere procedure al negatief heeft
geadviseerd aan het college - de
bouwplannen opnieuw bekijken.
Vervolgens komt het college van B
en W dan met een nieuwe uit-
spraak. De heer H. Arends is zeer
teleurgesteld over de schorsing
van de rechter. "Ik heb die grond
aan de Lankhorsterstraat drie jaar
geleden al gekocht. Tot op heden
kost het me alleen maar ontzet-
tend veel geld. Wij willen graag zo
snel mogelijk gaan bouwen zodat
op deze plek waar wij nu zitten str-
aks woningen kunnen worden ge-
bouwd", aldus Arends.
Het is de bedoeling dat er op het
perceel van Landbouwmechanisa-
tiebedrijf Arends aan de Dorps-
straat negen woningen komen. De

provincie heeft hiervoor al de con-
tingenten toegezegd. Deze negen
huizen aan de Dorpsstraat maken
onderdeel uit van een gezamenlijk
plan dat de heer Arends samen
met zijn buurman Krijt enkele ja-
ren geleden indiende.
Op het perceel waar tot voorkort
de firma Krijt gevestigd was - Krijt
heeft zijn bedrijfsactiviteiten in-
middels beëindigd - staan nu twee
woningen. In één van deze twee
nieuwbouwhuizen woont de heer
D. Somsen. "Wij hebben het geluk
gehad dat wij hier nu al wonen,
maar voor andere mensen uit
Wichmond die hier graag willen
bouwen en voor de heer Arends is
dit gewoon een drama. Het hele
dorp spreekt er gewoon schande
van", zegt hij.
Volgens de heer Somsen is de
bouw van woningen aan de Dorps-
straat de enige mogelijkheid om
de komende tien jaar iets te doen
aan de woningnood in Wich-
mond. "De jongeren in Wich-
mond moeten nu noodgedwon-
gen uitwijken naar andere plaat-
sen. Als deze negen huizen kun-
nen worden gebouwd dan is er
tenminste weer sprake van door-
stroming. Maar nu gebeurt er ge-
woon niets en is het nog maar af-
wachten hoelang het duurt voor-
dat er hiernaast mag worden ge-

bouwd. Dit is gewoon een hele
slechte zaak voor Wichmond".

De heer J.P.Th. Kalkwijk zei tijdens
de zitting grote moeite te hebben
met de nieuwbouwplannen van
de heer Arends. Kalkwijk is woon-
achtig aan de Lankhorsterstraat
en één van de drie bezwaarma-
kers. Volgens Kalkwijk is de ver-
huizing van het landbouwmecha-
nisatiebedrijf in strijd met het
streekplan. "Alle regels worden
hier overtreden. Als we het streek-
plan van de provincie erop na-
slaan kan een bedrijf zich hier al-
leen maar vestigen als er sprake is
van duurzame landbouw of ver-
sterking van de natuurlijke waar-
den. Beide gevallen gaan hier niet
op. Ook staat er heel duidelijk in
het streekplan dat er in het bui-
tengebied slechts sprake kan zijn
van kleinschalige dienstverlening.
Daarbij moet u bijvoorbeeld den-
ken aan een de vestiging van een
dierenartensenpraktijk. Een land-
bouwmechanisatiebedrijf met een
hal van 2.000 vierkante meter en
een opslagplaats van 3.000 vier-
kante meter is wat dat betreft van
een heel andere orde". Volgens
Kalkwijk staat het streekplan so-
wieso geen buitenopslag toe. "Dus
ook daar worden de regels gene-
geerd".

Commissie wil meer duidelijkheid over stankcircels:

Politiek komt op voor agrariërs
rondom project Wientjesvoort
De commissie BGM van de ge-
meente Vorden was het vorige
week woensdagavond roerend
met elkaar eens. De 172 recre-
atiebungalows op landgoed
Wientjesvoort mogen er wel ko-
men maar het moet niet ten
koste gaan van de agrariërs in
de omgeving. Alleen D66 - vanaf
het begin van de plannen al te-
genstander - liet een ander ge-
luid horen en ziet niets in een
bungalowpark in Vorden.

Tijdens de commissievergadering
waren er diverse insprekers. De
heer mr. F.F. Scheffer sprak na-
mens de Werkgroep Particuliere
Landgoederen in De Graafschap.
Scheffer is fel tegen bungalows en
ziet de bouw als een permanente
aantasting van het Waardevol Cul-
tuurlandschap. "Uit algemeen
landschappelijk oogpunt kunnen
we dit gewoonweg niet maken", al-
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dus Scheffer. Ook de heer Slak-
horst van de Gelderse Milieufede-
ratie sprak in dergelijke bewoor-
dingen en noemde de bouw van
het bungalowpark een aantasting
van het landschappelijke karakter
van het gebied en strijdig met de
zienswijze van rijk en provincie.
Het meest heldere pleidooi kwam
van de heer DJ. Norde die aan de
Ruurloseweg een fokvarkensbe
drijf heeft. Norde vreest dat hij in
de toekomst geen kant meer op
kan met zijn bedrijf. "Met het oog
op de stankcircels is straks de
kleinste wijziging aan mijn pand
en dus zeker ook een uitbreiding
onmogelijk. Ik pleit er dan ook
voor om aan de zuidzijde van het
landgoed geen bungalows te bou-
wen en aan de noordzijde minder
dan nu gepland. Op deze manier
wordt het de agrariërs in de omge-
ving onmogelijk gemaakt om een
bedrijf te runnen", aldus Norde.
De heer H. Meekes - eveneens agra-
riër aan de Ruurloseweg - was het
helemaal met Norde eens. Meekes
bracht ook een nieuw punt naar
voren. "De heb begrepen dat de ge-
meente Vorden bij het meten van
de stankcircels uitgaat van de
hoek van de stal. In werkelijkheid
moet de gemeente echter vanaf de
hoek van het perceel meten. Zo zit-
ten de regels in elkaar en dan ko-
men de zaken heel anders te lig-

gen. In de praktijk betekent dat na-
melijk dat er aan de zuidzijde str-
aks bungalows gebouwd gaan wor-
den op gebied dat binnen de
stankcircels valt. En dat kan na-
tuurlijk niet", aldus Meekes.

De heer E. Brandenbarg (WD)
vroeg aan burgemeester Kamer-
ling of het klopte wat de heer
Meekes zei. De burgemeester
moest het antwoord schuldig blij-
ven en zei dat hij daar in de ge
meenteraadsvergadering van dins-
dag 30 mei op terug zou komen.
Voor Brandenbarg een reden om
onder voorbehoud in te stemmen
met het bestemmingsplan Wien-
tjesvoort. "Want de bouw van bun-
galows moet niet ten koste gaan
van de agrariërs rondom het land-
goed", aldus Brandenbarg.

De heer AC. van Voskuilen (CDA)
gaf aan dat de meningen binnen
zijn partij verdeeld zijn over het
vaststellen van het bestemmings-
plan Wientjesvoort. "Ik ga zelf wel
akkoord. Alleen wel onder de voor-
waarde dat de agrariërs geen hin-
der ondervinden". Ook de heer
Van Voskuilen drong bij burge-
meester Kamerling aan op meer
duidelijkheid ten aanzien van de
stankcircels en datzelfde gold voor
de heer P. Hoogland van de Partij
van de Arbeid.

Zaterdagavond hield de mu-
ziekvereniging "Concordia" in
het Dorpscentrum een voor-
jaarsconcert. De concurrentie
was deze avond groot, het
kwam echter uit een onver-
wachte hoek: prachtig zomer-
weer. Desondanks toch een goe-
de publieke belangstelling.Na
het openingswoord door voor-
zitter Peter Kraayeveld was het
woord aan ladyspeaker Sandra
Oonk die de verschillende num-
mers aankondigde en toelicht-
te.

Het spits werd afgebeten door het
jeugdorkest onder leiding van
Mark Heuvelink.Het speelde twee
nummers waaronder de titelsong
uit de film "Lion King". Een duide-
lijk bewijs dat ook aan de toe
komst wordt gewerkt. Het ruim 40
leden tellende harmonieorkest on-
der leiding van Hugo Klein Severt
vervolgde het concert daarna met
het spelen van het nummer "Sig-
nature", een openingsfanfare. In
"Nocturne", een compositie van
Tchaikovsky liet Sandra Dijkman
horen dat klassieke muziek ook
zeer geschikt kan zijn voor een
harmonieorkest en bovenal dat
een klarinet zeer mooi kan klin-
ken. Voor Sandra terecht een gul
applaus. Na het concertwerk "Ross
Roy" lieten Klein Severt en zijn

mu/.ikanten horen dat ze vorig
jaar niet voor niets landskam-
pioen zijn geworden. Alhoewel de
drumband onder leidingvan Bert
Laniers een aantal leden heeft
zien vertrekken, liet deze groep
nadrukkelijk horen dat aan kwali-
teit niets is ingeboet. Nummers als
"The Council", "Funny Weekend"
en "Pop, Classic en Shuffle" wer-
den met verve gebracht.
Na de pau/e vervolgde de drum-
band met "Team Spirit". Het bij-
zondere aan dit nummer is dat
het is geschreven door drumbaiul-
lid Peter Annevelink. Tevens speel-
den hierbij de leerlingen mee. Die
lieten zien dat zij als slagwerker al
behoorlijk ver zijn gevorderd.
Het harmonieorkest pakte de
draad weer op met "The Young
Amadeus", "Voices", "Melody in fi-
ve". Het concert werd met "Twins"
in passende stijl afgesloten. Ter af-
sluiting werd gezamenlijk de mars
"Prestige" gespeeld. Na de vele con-
certnummers een stevige mars zo-
als een harmonieorkest en drum-
band die behoort te spelen.
Op 8 juni geeft "Concordia" een
concert in "De Wehme". Concor-
dia dat kan terugzien op een ge
slaagd voorjaarsconcert had nog
een verrassing in petto. De bloe
men van de zaalversiering werden
geschonken aan Villa Nuova, De
Wehme en het Dorpscentrum.

Bejaardenkring
De Bejaardenkring Vorden organi-
seerde afgelopen donderdag een
voorjaarstocht. Onder ideale om-
standigheden vertrok de bus van-
uit Vorden richting Bronkhorst
voor het nuttigen van koffie met
gebak.

Via een toeristische route over de
Veluwe werd in Hoenderlo gepau-
zeerd voor het gebruiken van de
lunch. Daarna werd de reis ver-
volgd door het Deelerwoud naar
Arnhem waar een bezoek werd ge
bracht aan het museum "Bron-
beek". Van daaruit ging het weer
richting Vorden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 mei 10.00 uur ds. M. Beitier, Doopdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 mei 10.00 uur ds. S.H. Hiemstra, Hummelo.

: Gereformeerde kerk Vorden
Zondag21 mei 10.00 uur ds.Th.P. van Belzen, Nijverdal; 19.00 uur ds.
JA Antonides, Barchem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 mei 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. 30+
koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 mei 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 21 mei 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
21-22 mei pastor H. Jacobs, Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisarts
20-21 mei dr. Dagevos, 't Vaarwerk l, telefoon 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

TANDARTS
20-27 mei D. Stolk, Ruurlo, telefoon 0573-452400. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-1130. 15.30-16.45 en 18.45-1930 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15,45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 5512 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN lo-
Chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag, Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-WiMiaar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 830 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 1230 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureauvoor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel (0543) 531053.

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphörst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-930 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon (0575) 551256.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
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.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw; donderdag
15.15-16.15 en 19.30-2030 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 urfr; zaterdag van 09.30-15.00
uur.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek^ie info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
haald.

• Vrijdag 26 mei: Brui Is feest
in de feesttent bij café 't Haan-
tje te Ruurlo m.m.v. 'de Bos-
wachters'. Entree f 17,50. Voor-
verkoop f 15,- bij café Nijen-
huis 't Haantje en bij de Wel-
koop-winkels in de regio

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbali-
fe-distributeur. Bianca te Veld-
huis, tel. 0575-464882

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeube-
len • antiek, curiosa, enz.; in-
en verkoop. Ma. t/m za. open
van 10.00-16.00 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg
bij Varsseveld, tel. (0315) 24
11 69

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedier-
te? Bel dan O.B.S. Vorden
voor een snelle bestrijding. Tel.
0575-553283, b.g.g. 06-5110
6955

• Bruils feest zondag 28 mei.
Open klootschiettoernooi
met aansluitend Spatschop-
pen m.m.v. de Bargkapel. Info:
café Nijenhuis, tel. 0573-
453724

• Belangstelling voor Reiki?
Ook u kunt het leren! Lia van't
Veen-Koek geeft trad. Reiki-
cursussen volgensen het USUI-
systeem. Info: 0575-513380

• Totale opheffingsuitver-
koop van handelsvoorraad
w.o. oude antieke e n2e hands
meubilair, klokken, spiegels
e.d. Alles moet weg! Nu korting
tot 50%! of t.e.a.b. Zaterdags
van 09.00 tot 17.00 uur. Coran-
tiek De Stegge 9, Lievelde,
tel./fax 0544-463954, mob.
06-55143833

• Nog voor uw vakantie wat
kilo's kwijt? Dat kan met Her-
balife. Voor info: A. Haaring
0575-467381

• Gevraagd: vakantiehulpen
voor diverse werkzaamheden
(m/v) in juni, juli en aug. Bij
voorkeur eindexamenkandida-
ten. Buitengoed't Sikkeler,
Ruurlo, tel. 0573-461221

• Gezocht: oppas (± 18 jaar
oud) voor 2 kinderen van 7 en
9 jaar oud voor 2 avonden per
week van 18.30 tot 20.30 uur.
Tel. 0573-452147

• Te huur aangeboden: huis
in Zuid-Frankrijk, geschikt
voor 4 pers. f 600,- per week.
Tel. 0575-431222 na 19.00 uur

• Te koop: prachtige Jack
Russell-pups. Telefoon 0573-
461640

• Gezocht: huishoudelijke
hulp voor 1 a 2 ochtenden per
week Tel. 0575-552458

• Rustige, nette, werkende
jongeman (22) zoekt: ka-
mer(s) in Vorden of directe
omgeving. Tel. 0575-553956
na 18.00 uur. Referentie op
aanvraag

• Woensdagavond 17 mei is
er een oriëntatieavond over
internet in de bibliotheek.
Opgave is nog mogelijk

• Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt. F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 12, Vor-
den, 0575-556408

• Verhuizen naar het buiten-
land: leuk! Maar niet alles kan
mee! Daarom te koop: race-
fiets, dakdrager, Uno, dak-
drager universeel, surfplank
met toebehoren, ledikantje
+ matras, fietsvoorzitje +
scherm, hangend toilet
(nieuw, compleet). Inl. 554255

donderdag
18 mei

is er geen
klaverjassen
en jokeren
in verband

met
nacompetitie

voetbal

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

voor
in- en

exterieur
verf - glas

vloeren
raamdecoratie

wand-
afwerking

Chr. muziekver.

SURSUM
- CORDA

opger. 11 november
1930

) Openbare
repetitie
Mailetband

23 mei in 't Stampertje van
het Dorpscentrum.
Repetitietijd 20.00-21.45 uur.

Belangstelling?
Kom gerust
kijken en luisteren!

Toch nog onverwacht is kort voor zijn 90e verjaardag
overleden onze lieve vader, opa en overgrootvader

JAN WILLEM KLEIN KRANENBARG
SINDS 5 JANUARI 1992 WEDUWNAAR VAN

H.W. HIETBRINK

* Wichmond,
17 mei 1910

t Vorden,
13 mei 2000

Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel van
woonzorgcentrum 'De Wehme' voor de liefdevolle verzor-
ging.

Vorden: Gerrit Klein Kranenbarg
Trijntje Klein Kranenbarg-Offereins

Wichmond: Henk Klein Kranenbarg
Ria Klein Kranenbarg-Lamers
Nico

Nijkerk: Mark

Arnhem: Bert

Neede: Dinie ten Arve-Klein Kranenbarg
Ap ten Arve

Neede: René en Esther

Otautau (NZ): Henriet en Jeroen
Mike, Sharon

Correspondentieadres:
G.J. Klein Kranenbarg
Molenweg 4
7251 EE Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 17 mei van 19.30 tot 20.00 uur in uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden donderdag 18 mei om 12.00 uur in ge-
noemd uitvaartcentrum.
Aansluitend zal om ± 13.00 uur de teraardebestelling
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in genoemd uitvaartcentrum.

Waldkorn
heerlijk donker volkoren

met granen en zaden
ofSchurink's Waldkorn

Nu met gratis doosje K*nex
voor de kinderen

Grote kersenvlaai

ter
Kleine kersen-
bavaroisevlaai

nu

Zaterdag

Krenten- of
rozijnenbollen

halen betalen

Elke donderdag

5 broden vanaf 12.
Spaar nu mee voor de Doelewoepie,

de Echte Bakker voetbalknuffel.
Vraag er naar in de winkel!

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter en zoon
en mijn zusje en broertje

Wieke en Riek

Zij zijn geboren
op 12 mei 2000.

Jan, Gerda en Marit
Berrevoets

Ruurloseweg 39
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553726

Dankbetuiging

Voor de belangstelling en vele
blijken van medeleven, in wel-
ke vorm dan ook, in ons ver-
driet na het plotseling overlij-
den van mijn lieve man, pa en
opa

HARM OTTEN

zeggen wij u hartelijk dank.

Riek Otten-Diesvelt
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Voor bezoek graag even bellen Keijenborg, mei 2000

Op woensdag 24 mei 2000 gaan wij

Erik Lettink
en
Mischa Wissink

om 10.00 uur trouwen in het gemeen-
tehuis te Vorden.

Ons huwelijk zal worden ingezegend
om 11.30 uur in de R.-K. kerk van St.
Jan de Doper te Keijenborg.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.30 tot 16.30 uur bij za-
lencentrum 't Witte Paard, Ruurlose-
weg 1 te Zelhem.

Ons adres blijft:
Julianalaan 48
7255 EG Hengelo (Gld.)

Ronald Rouwenhorst & Esther Nijenhuis

geven elkaar het ja-woord op donder-
dag 25 mei 2000 om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 12.00 uur in de R.-K. kerk te
Vierakker.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 17.00 tot 18.30 uur in 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Vogelzang 10
7234 SZ Wichmond

Op maandag 22 mei 2000 zijn wij

Benny & Gerry Wolbrink

25 jaar getrouwd.

Dit willen wij graag met onze kinderen
en u vieren.
Daarom nodigen wij u uit voor onze re-
ceptie die zal worden gehouden van
15.00 tot 16.30 uur in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Broekweg 1
7234 SW Wichmond

Op woensdag 24 mei hopen wij ons
50-jarig huwelijk te vieren.

Henk Boenink
en
Dine Boenink-Makkink

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 16.00 tot 18.00 uur in zaal
'De Herberg', Dorpsstraat 10, Vorden.

Mei 2000
Vierakkersestraatweg 45
7233 SH Vierakker

Op woensdag 24 mei a.s. hopen

f Gerard van Dieren
l en

Miranda Westerink

in het huwelijk te treden.

De huwelijksvoltrekking vindt om 11.30
uur plaats in de Soetesalon van Paus-
huize, Kromme Nieuwegracht 49 te
Utrecht.

Kerkdienst: om 18.00 uur in de Nieuwe
kerk te Utrecht, Bollenhofsestraat 138.

Receptie van 20.00 tot 21.30 uur in
Boerderij Mereveld, Mereveidseweg 9
te Utrecht.

Ons adres wordt:
Hoogravenseweg 115
3523 TJ Utrecht
030-2801742

2000 i

Op donderdag 18 mei 2000 zijn wij

Dirk Wesselink
&
Bertha Wesselink-Scheffer

40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinde-
ren, kleinkinderen, opa en u te vieren.

De receptie wordt gehouden van 16.00
tot 17.30 uur in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Zutphenseweg 127
7251 DP Vorden

Op woensdag 24 mei zijn wij 50 jaar
getrouwd.

Wij hopen dit met onze kinderen en
kleinkinderen te vieren op zaterdag 27
mei.

Jan en Annie Bosch-Straatman

Gegelegenheid tot feliciteren van
19.30 tot 21.30 uur in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Pastorieweg 13
7251 AK Vorden
Telefoon 0575-554288

Lieve mensen,

Voor u, die dit leest, is het persoonlijk bedoeld.
U allen, die Toon zo dierbaar was, u willen wij, Berty,
Roran en Ernst, bedanken voor uw lieve woorden,
kaarten, persoonlijke gesprekken, bloemen en uw
aanwezigheid bij condoleance en begrafenis.
Het is voor ons nog zo onbegrijpelijk, maar u heeft ons
zó enorm gesteund.
Héél, héél hartelijk bedankt!

Door de zo overweldigende belangstelling is het voor
mij bijna onmogelijk u allen te schrijven en te bedan-
ken.

Voor de moeilijke beslissing om 't Winkeltje te sluiten
vraag ik uw begrip. Zonder Toon zal het nooit meer
hetzelfde zijn.
Voor uw vertrouwen in ons winkeltje, mijn oprecht ge-
meende dank!
Ik wens dat het u allen goed gaat.

Berty Schurink-Meenink
Roran en Ernst

Vorden, mei 2000

X\/s ik zo oud geworden ben
dat ik geen mensen meer herken
en niet eens jouw naam meer weet,
pak dan mijn hand heel even beet
en zeg me zo gedag
en laat me voelen dat jij me mag.
Wellicht dat ik het gevoel herken
dat ik voor iemand, iemand ben.

Na een welbesteed leven, vol liefde en zorg voor an-
deren, is in vertrouwen op God en gesterkt door het
Heilig Sacrament der zieken na een kortstondig ziek-
bed, op de leeftijd van 78 jaar, overleden onze lieve
zorgzame moeder en oma

CHRISTINA JOHANNA
HUMMELINK-WINKELMAN

STIEN
SINDS 2 OKTOBER 1999 WEDUWE VAN

GERHARDUS THEODORUS HENDRIKUS HUMMELINK

* Vorden,
18 augustus 1921

t Doetinchem,
13 mei 2000

Truus en Hans Beltman
Gradus en Maria Hummelink
Frans en Hennie Hummelink
Doortje Hummelink
Tonnie Hummelink
Tinie en Hennie Schoemaker
Jos en Marian Hummelink
Aloys en Anneke Hummelink
Jan en Anja Hummelink
Henk en Rina Hummelink
Guus en Annelies Hummelink
Mariet en Wim Burkink
Trees en Gerrit Enzerink
Ido Hummelink
Peter en Els Hummelink
Marga en Pieter Sunninghausen
Klein- en achterkleinkinderen

Wij danken het personeel van verpleeghuis 'Den Ooiman'
te Doetinchem, afdeling Mimosa, voor de liefdevolle ver-
zorging.

Correspondentieadres:
Mariet Burkink-Hummelink
Hazenhutweg 14
7255 MN Hengelo (Gld.)

Er zal voor haar een avondwake worden gehouden
op dinsdag 16 mei om 19.00 uur in de parochiekerk
Christus Koning, Het Jebbink 8 te Vorden, waarna tot
20.15 uur gelegenheid is tot afscheid nemen en con-
doleren in het naastgelegen uitvaartcentrum Monuta.

De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op woensdag
17 mei om 10.30 uur in de parochiekerk St. Willibror-
dus te Vierakker, aansluitend begeleiden we haar
naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof
aldaar.

Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd.

DAG LIEVE OMA

we zullen je missen.
Het is fijn voor ons te weten dat je nu
weer samen met opa bent.

Vincent, Wouter

Irene, Suzanne

Evelien, Yvonne
Patrick

Edwin, Angela

Richard, Sandra

Marie-Christien

Marjolein, Robbert, Lotte

Ronnie, Pascal, Oscar

Christiaan, Hester, Stefanie, Robert

Monique, Lisette

Koen, Hilde

Mariska, Suzanne

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden.
Telefoon (0575) 552928



GEMEENTE ULLETIN ORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli. van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 urn-
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 urn-
en volgens afspraak.

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 urn-

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

CTUALISEREN GROOTSCHALIGE
BASISKAART NEDERLAND

Het kadaster Gelderland gaat deze kaart actualiseren. De landmeetkun-
dige werkzaamheden zijn uitbesteed aan ingenieursbureau TEBODIN
B.V. Landmeters voeren de werkzaamheden uit in de periode mei 2000 -
juli 2000. Niet te voorkomen is dat zij in een aantal situaties particuliere
terreinen moeten betreden. In sommige gevallen kan dit niet anders dan
zonder dat de medewerkers zich van tevoren bij de bewoners kunnen
melden. De landmeters moeten zich altijd kunnen legitimeren als me
dewerkers van het bureau Tebodin. U kunt gerust naar hun legitimatie
vragen.

Het is nooit nodig dat de landmeters woningen binnentreden.

EGWERKZAAMHEDEN ALMENSEWEG

Op maandag 22 mei 2000 start Dostal's aannemersbedrijf B.V. met de
aanleg van plateaus (verkeersdrempels op kruispunten) in de Almense
weg. Er komen vijf plateaus: bij de Oude Borculoseweg, bij de Gazoorweg,
bij de Heijendaalseweg, bij de Wilmerinkweg/Lekkebekje en bij de Mis-
pelkampdijk/Van Lennepweg. Vanaf dan geldt er een maximumsnelheid
van 60 kilometer per uur op de Almenseweg en de aansluitende wegen
buiten de bebouwde kom en is de Almenseweg geen voorrangsweg meer.
Om een veilige uitvoering en de kwaliteit te kunnen waarborgen, wordt
de Almenseweg buiten de bebouwde kom afgesloten voor doorgaand ver-
keer. Het doorgaande verkeer wordt via de provinciale wegen N346 (Lo-
chem-Warnsveld), de N314 (een deel van de nieuwe rondweg bij Warns-
veld) en de N319 (Warnsveld-Vorden) geleid.

Burgemeester en wethouders hebben voor de afsluiting een tijdelijke ver-
keersmaatregel genomen.

UMANA KLEDINGCONTAINERS

Humana gaat voor een proefperiode van een jaar twee extra kledingcon-
tainers plaatsen. Er komt er een bij Besselink Garantmarkt in Wichmond
en één bij de basisschool de Kraanvogel in Kranenburg.

ENTRUM WERK EN INKOMEN (CWI)
OP l MEI 2000 VAN START

Vanaf maandag l mei 2000 kunnen inwoners van Gorssel, Lochem, Vor-
den, Warnsveld en Zutphen voor aanvragen van een bijstandsuitkering
terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen, kortweg CWI. Het adres
is Henri Dunantweg 3 in Zutphen. Het CWI is een samenwerkingsver-
band van alle instellingen voor sociale zekerheid zoals Cadans, GAK,
GUO, SFB en Uszo, de betrokken gemeenten en de Arbeidsvoorziening IJs-
sel-Veluwe. Het CWI biedt een dienstenpakket - aan inwoners en werkge-
vers - dat de volgende elementen omvat:
* informatie en advies
* presentatie van vacatures
* het bemiddelen van werkzoekenden naar werk
* het aanvragen van een uitkering.

Het CWI wil optimale service verlenen met als kenmerken een maxima-
le bereikbaarheid, minimale wachttijden en een goede aansluiting met
de uitkerende instanties. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt
staat voorop.

Voor wie al een uitkering ontvangt van de afdeling Sociale Zaken veran-
dert er niets. Wie na l mei een beroep moet doen op een bijstandsuitke-
ring moet zich eerst melden bij het CWI in Zutphen. Het CWI onderzoekt
in overleg met de cliënt of er mogelijkheden zijn om direct aan de slag
te gaan of voor een uitkering in aanmerking te komen. De verdere af-
handeling van de aanvraag wordt verricht door de afdeling welzijn.

Voor alle duidelijkheid: aanvragen voor bijzondere bijstand, contributie
fonds of Wet voorzieningen gehandicapten blijven bij de afdeling wel-
zijn.

Het CWI is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur voor
het maken van een afspraak. Het telefoonnummer van het CWI is (0575)
593400

melding bouwen
plaats
Biesterveld 9

Aanvrager
HA. Lamberts

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats
Handelsweg 8

Handelsweg 11

Aanvrager
Van der Valk
Pensioen B.V.

Van den Berg
Infra-struc-
turen B.V.

inhoud vrijstelling
bouwen stallings-
ruimte met
overslagstation
plaatsen twee - bodemonderzoek
kantoor-units (gedeeltelijk)

Ruurloseweg 47a J. Bosch bouwen serre

de Doeschot 4
Biesterveld 25

H. Hamer
Th. Huntink

vergroten woning
bouwen carport

- rooilijn
- onderlinge afstand

gebouwen
bouw serre
op voorerf

inhoud
bouwen bergruimte

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

'BOUWAANVRAGEN

plaats
Netwerkweg 3

Ruurlose
weg 123
Mosselse
weg4a

Aanvrager
Barendsen
Vorden B.V.
H.GA. Geerlings

H.J. Pardij s

irlhoud datum ontvangst
bouwen bedrijfshal 08-05-2000

bouwen garage

vergroten
varkensschuur

0905-2000

10-05-2000

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

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 19 mei tot en met 29 juni 2000, ter inzage het besluit
op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer H.E. Bouwmeester
adres: Schuttestraat 26
woonplaats: 7251 MZ Vorden
adres van de inrichting: Schuttestraat 26"
om revisievergunning voor: een agrarisch bedrijf met legkippen en

melkvee

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 30 juni
2000. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een ver-
zoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de ter in-
zagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard
besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is be
slist. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer),
fax (0575) 55 74 44

/w.ET MILIEUBEHEER OPENBARE
KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 19 mei tot en met 15 juni 2000 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. Atomica Plastics B.V, Handelsweg 2, 7251 JG Vorden, voor het veran-

deren van een inrichting, op het perceel Handelsweg 2 te Vorden;
2. Installatiebedrijf Wiltink B.V, Het Hoge 20, 7251 XW Vorden, voor het

oprichten van een inrichting voor de opslag van goederen, op het per-
ceel Netwerkweg 4 te Vorden;

3. de heer A.R.H. Menzing, de Voornekamp 61, 7251 VK Vorden, voor het
wijzigen van een horecabedrijf, op het perceel Dorpsstraat 8 (kwalita-
ria de Buurman) te Vorden;

4. M.D. Meubelen, Enkweg 15a, 7251 EV Vorden, voor het plaatsen van
lichtbakken, op het perceel Enkweg 15a te Vorden;

5. Stichting "Het Geldersch Landschap", Zypendaalseweg 44, 6801 HA
Arnhem, voor het van toepassing worden van het Besluit opslag goe
deren milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting voor de opslag
van goederen, op het perceel Lindeseweg 2 te Vorden;

6. Tegeltoko Vorden B.V, Postbus 54, 7710 AB Nieuwleusen, voor het van
toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, op het perceel Smids-
straat 2 te Vorden.



-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

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

Meubelen
voor l/2 prijs
• bankstellen

• kasten
• eethoeken
• salontafels

• slaapkamers
nieuw en gebruikt

'Meubelkoopjes'
Raadhuisstraat Hengelo (Gld.)

(naast Edah)
Telefoon 0575-464600

voor uw

Strandvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

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

assortW»ent

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Gevraagd:

meisje
± 17 jaar,

zo spoedig mogelijk,
voor 40 uur in de week.

Inlichtingen:
telefoon 551373

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van

VAMC 'De Graafschaprijders'
nodigen wij u uit voor de feestelijke receptie

op zaterdag 20 mei 2000
van 14.30 tot 16.30 uur in zaal De Herberg,

Dorpsstraat 10 te Vorden.
•j Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.
:;
9

Het bestuur
: .....

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 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

malse
BOONTJES
500 gram

heerlijke appel
GRANNYSMUH
hele kilo

NIEUW! van onze chef!
SELDERÜCOCKTAILSALADE
200 gram

CHINESE
ROERBAK-GROENTEN
400 gram

proef de zon!
GEMENGDE SLA
200 gram

Wist u dat:

- wij een heerlijke asperge-solode voor u verkopen!!

- de Trostomaten van ons op dit moment heerlijk zijn!

298

298

249

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Aanbieding week 20

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten

in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 057S452020
Das en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

We hebben 't lekkerste
bij elkaar gesprokkeld

4 houthakkerssteaks

lamsham,

245

spaghetti Boloqnese
perport/e

Casselerrib,
^r

eslooksalade'
(

runder minutesteak^QÖ Monchouroiletje,
gemarineerd, 100 gr. ^J~*£ varkensschnitzel met

•i • i . ,; , •% _ _ Monchou, asperge engegrilde kipf ilet, -
700 gr.

25Q

Keurslager
Zutphensewcg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

ORDELMAN & DIJKMAN
H E N G E L O ( G t D )

- SMUI* IOQÜÖETESSWÊRK OICTRO
Ordelman & Dijkman maakt deel uit van de Van Losser Installatie Groep. De
Van Losser Installatie Groep is een gerenommeerd bedrijvengroep met meer
dan 175 medewerkers verdeeld over meerdere vestigingen. Ons bedrijf is
gespecialiseerd op het gebied van verwarming, luchtbehandeling, loodgie-
terswerk, elektra en service/onderhoud.

Wegens sterke expansie zijn wij op zoek naar:

G. ZELFSTANDIG WERKENDE
ELEKTRAMONTEURS (M/V)
Moet in het bezit zijn van het LTS/MTS diploma of een
gelijkwaardige opleiding aangevuld met VEV cursussen.

H. ZELFSTANDIG WERKENDE
CV MONTEURS EN LOODGIETERS (M /V)
Moet in staat zijn om zelfstandig projecten te kunnen uitvoeren.

I. HULPMONTEURS ELEKTRA, CENTRALE
VERWARMING EN LOODGIETERSWERK
(M/V)

Bent u geïnteresseerd?

U kunt in dit geval uw sollicitatie met CV schriftelijk binnen 14 dagen richten
aan:
Ordelman & Dijkman
T.a.v. dhr. T. Tuinstra
Postbus 65
7255 ZH Hengelo (Gld.)

Voor eventueel nadere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met
onze heer T. Tuinstra, tel.: 0575 - 46 12 85.



(Advertorial) Bijeenkomst Dutch London
BEURSPRAAT T^I ciub

BELEGGEN VIA INTERNET

Internet, het meest belangrijke on-
derdeel van de nieuwe economie,
is voor veel mensen inmiddels ge
meengoed geworden. Ook beleg-
gen via internet neemt een grote
vlucht. Het internet biedt hiertoe
talloze mogelijkheden. De Rabo-
bank loopt hierin voorop met een
zeer groot aantal aantrekkelijke
mogelijkheden op de internetsite
(www.rabobank.nl). De techniek
ontwikkelt zich razendsnel en de
aangeboden diensten op het inter-
net breiden zich voortdurend uit.

Met het beveiligde site-onderdeel
'Uw Effectenrekening' kunt u uw
beleggingsportefeuille beheren en
er informatie over opvragen. Een
greep uit de mogelijkheden: u
kunt uw portefeuille tegen realti-
me koersen raadplegen, of er zelfs
analyses op los laten. Zo wilt u mis-
schien de performance van uw
portefeuille weten over een be-
paalde periode. U kunt de historie
van de portefeuille raadplegen en
een overzicht van in het verleden
gepleegde transacties opvragen. U
kunt de verdeling opvragen van de
diverse soorten beleggingen in uw
portefeuille in een overzichtelijk
taartdiagram.

Na alle research, beursnieuws en
analyses wilt u misschien zelf aan
de slag. 24 uur per dag kunt u di-
rect uw effecten- en optie-orders
plaatsen op de Amsterdamse
Effectenbeurs. Maar ook heeft u de
mogelijkheid online te handelen
in de belangrijkste op de Europese
en Amerikaanse beurzen geno-
teerde aandelen. En ook online
handelen in de beleggingsfondsen
van de Robeco Groep behoort bij
de Rabobank tot de mogelij khe-
den.

Alle orders worden zonder vertra-
ging direct doorgeleid naar de be-
treffende binnen- of buitenlandse
beurs. Bovendien betaalt u relatief
lage aan- en verkoopkosten.
Wanneer u graag op de hoogte
wilt blijven van het verloop van
uw opdrachten, kunt u opdracht
geven de uitgevoerde opdrachten
automatisch en geheel kosteloos
te laten terugmelden via email of
via een tekstbericht op uw mobie
Ie telefoon, binnen enkele minu-
ten nadat uw opdracht is uitge

voerd. Zo weet u precies welke or-
ders zijn uitgevoerd en tegen wel-
ke koers dat is gebeurd. Wanneer
u gebruik wenst te maken van de
ze mogelijkheid, kunt u dat aan-
geven via 'Uw Effectenrekening' of
via uw adviseur.

Het enige dat u nodig heeft voor
Rabobank Internetbankieren Be
leggen is een internetaansluiting
en een digipass. Middels een digi-
pass is de beveiliging gewaar-
borgd.
Een digipass is eveneens aan te vra-
gen via het internet of via de be
leggingsadviseurs.

De ontwikkelingen staan echter
nooit stil. Zo wordt verwacht, dat
het binnen eenjaar mogelijk is ef-
fectentransacties te doen via
Internet met de mobiele telefoon,
uw zogenaamde E-wallet. Nu al be
staat de mogelijkheid om te 'wap-
pen'. Via de mobiele telefoon ont-
vangt u dan actuele beleggingsin-
formatie, marktcommentaren,
beurskoersen van de AEX en de
AMX, koersgrafieken, saldo-infor-
matie en tips. Uw telefoon is ge
schikt voor WAP (Wireless
Application Protocol) als het een
groot beeldscherm heeft, een der-
gelijk toestel biedt u de mogelijk-
heid om mobiel te 'surfen', uw
bank heeft u dan ook altijd bij de
hand.

Op het internet zijn uiteraard voor
beleggers vele interessante sites te
vinden. De site van de AEX bijvoor-
beeld (www.aex.nl) biedt u alle ac-
tuele koersen en informatie over
de Amsterdamse Effectenbeurs.
Op de volgende sites is een keur
aan research op te vragen: ya-
hoo.com/finance, iex.nl, bloom-
berg.com, beurs.nl en debeurs.nl.

Dit is slechts een kleine greep uit
het enorme aanbod van aanbie
ders van financiële en economi-
sche informatie via het internet.
Wanneer we over een jaar weer
een overzicht opstellen van de mo-
gelijkheden met internet, zal deze
naar alle waarschijnlijkheid flink
zijn uitgebreid. Net als de tijd zul-
len ook de technische ontwikke
lingen nooit stil staan.

Bron: JRIS, Institute for Research and
Investment Services van Rabobank en
Robeco.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 55 82 42
Kirsten Nijweide,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.

Zondag 21 mei a.s. zal er voor de
eerste keer een officiële bijeen-
komst van de Dutch London
Taxi Club zijn en wel in Vorden.

Omstreeks elf uur is de aankomst
van de "Grand Old Ladies" in het

weiland van Kettelerij Bloembin-
derij aan de Zutphenseweg. Na de
middag een rondrit met o.a. daar-
in opgenomen kasteel Vorden en
kasteel Hackfort. In de tweede
helft van de middag nog even te
rug in de wei voor een "rustpauze"

zodat de leden van de DLTC in het
tuinhuis aldaar informeel bij el-
kaar zijn. Daarna vertrekken de
taxi's alle richtingen op van Rot-
terdam / Utrecht / Groningen /
Maastricht of waar ze hun Dutch
thuisfront ook mogen hebben.

Welkoop Paaskleurwedstrijd

De Paaskleurwedstrijd bij Welkoop leverde weer mooie resultaten op. Op de foto de winnaars Elvira Groot Jeb-
bink, Lisette Arfman, Koen Vlogman en Marieke ten Have die allen een waardebon kregen te besteden bij Su-
eters Speelgoed.

kandels-ofzetmerkgebied van
Mrtica-de Vijfsprona
ikerapeuiische leef-merkgemeen-
sckap en biohgisck-dynamisch
landbouwbedrijf

Trading
bekeert een winkel 'm naiunr-
voedingsartikelen en staai op de
vrijdagmarkt ie Vorden.

Wij leveren ook mooi verzorgde,
originele relatiegeschenken.

'Belvoor inlichtingen en een
assortmentelijsi
ielefoon/fax (0575) 55 42 02

Trading
Ketoordnieg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Zaterdag 20 mei 10.00 t/m 16.00 uur

OPEN DAG
Met volop activiteiten zoals:
Rondleidingen
Poppenkast
Exposities
Onthullingen
Enz.

Om 17.30 uur op Ned 3 een TV uitzending
over de Vijfsprong in Koos Postema ter
plekke

ZIJ GENIETEN
DUBBEL VAN

HUN VAKANTIE
. . i U

II

gaat on• ;

• mtie

i Doe mee /rof'.
aan de 'Actie Zonnebloem- ^ *̂
vakanties'. Giro 145, Breda. ~ZZ~.

'OOK IK HELP MEE1

Giro 145

de Zonnebloem
i

•

NIEUW IN 3AAK - NIEUW IN 6AAK

part b.v.
BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

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

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

OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE
FORMATEN;

- ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;

- TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
SIERGRIND IN ZAKJES EN BIG BAGS;

- SIERELEMENTEN VOOR WATER. STAPPELBAKKEN ENZ.
- TUINHUISJES EN TUINPRIËLEN.

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



ACHTERHOEK*^
SPOKENBROOO
DIT SPOOKACHTIG BROOD i* IN HETCEHEIM VCÏ

>NTWIKKELD. BU HET ETEN WORDTÜAANC ÉN AAM V R A S T
DOOR PE SMAKELIJKE VULLINC VAN KANEELSUIKER,

WALNOTEN EN STREEKEIGEN ROOMBOTEfl.

ONCE^VOON EN CRIEZELÏC LEKKER...

EN SPOOKACHT1C ZACHT?

Plant nu het nog kan
• Taxus- en buxushagen
• Rhododendrons in kleur
• Vaste planten
• Diverse bomen in pot

Ook voor een
cadeaubon kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN BV

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

V.o.f. Bombeld exploiteert in Warnsveld op zeer succesvolle wijze de winkel-
formules The Read Shop en Blokker. Beide winkels zijn gevestigd op het win-
kelcentrum Dreiumme, het grootste wijkwinkelcentrum in de regio.

Voor The Read Shop, de speciaalzaak in boeken, tijdschriften, wenskaarten
en kantoorartikelen zijn wij op korte termijn opzoek naar een

Wl N KE LM E DE WE R KSTE R
Wij zoeken een representatieve persoonlijkheid, het liefst met enige affiniteit
met boeken en winkelervaring, voor ongeveer 25 uur in de week. Gezien het
succes van The Read Shop en het enthousiasme van haar medewerksters, is
100% werkinzet met een zeer grote mate van klantvriendelijkheid een mini-
male vereiste.

Als u denkt het succes van The Read Shop nog verder uit te kunnen bouwen
verzoeken wij u schriftelijk te reageren. En als u uiteindelijk wordt aangeno-
men kunnen wij u één ding garanderen: Het is fantastisch werken bij The
Read Shop. Uw sollicitatiebrief voorzien van recente pasfoto kunt u zenden
aan:

THE READ SHOP'
Rhienderinklaan 23, 7231 DB Warnsveld

Een waterval van

voordeelprijzen
oh

niet voor even, maar voorgoed!

SPARERIBS
kilo
van 44r90 voor

90

KIPFILET
kilo
van 4&90 voor fO;90

AH MAGERE YOGHURT
met vruchten
diverse smaken

pak 1 liter

2 halen >»

5.98 1 betalen

299
•

GALIA MELOEN
stuk
van &99 voor

99

PAMPERS VOORDEELPAKKEN
diverse maten
van 3ZSê voor

95

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 • 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur/zaterdag van 08.00 • 17.00 uur

Maandag, dinsdag en woensdag:

Kil l pD rOQen wit, bruin en volkoren, 800 gram

halen ^m betalen!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "̂"•̂ •̂ •̂••••"•̂ ^^^ •̂••̂ •̂ •̂ •̂̂ ••••̂ •̂̂ ^^ •̂••••î ^^^^^^^

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

EEN NIEUWE STRAAT

Maar voor het zover is,
zijn we af en toe minder goed

bereikbaar.

Daarom komen we u tegemoet!
In plaats van één stempel per besteding

van f 25,- krijgt u nu liefst

twee stempels
op uw spaarkaart*

Dat betekent dubbel zo snel die

25 piek korting
bij elkaar sparen

" bij contante aankopen t/m 20 mei 2000

xaecox

HOME

HABMSEN
Zelhemseweg 21
(bedrijventerrein 'Hengelo')
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

deco
HOME

Volop gratis
parkeer-

gelegenheid

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE



«

Expositie Jurgen Marose
en Hanna Oren-Hupert
Van 14 mei tot en met 26 juni
wordt er in Galerie Agnes Ra-
ben aan de Nieuwstad 20 in Vor-
den een expositie gehouden
met beelden van Hanna Oren-
Hupert uit Rheden en schilde-
rijen van Jurgen Marose uit Es-
sen. De expositie werd afgelo-
pen zondag geopend door de
actrice Sita Manichand en de gi-
tarist Frans van Gurp. Met frag-
menten uit de Don Quischot
van Cervantes illustreren zij
thema's uit de expositie.

Hanna Oren-Hupert werd in 1946
in Rusland geboren waar haar ou-
ders in de Tweede Wereldoorlog
naar toe waren gevlucht. In 1949
vertrokken zij samen naar Israël
waar Hanna in Jerusalem afstu-
deerde als medisch sociologe. Zij
promoveerde in Utrecht. Zij is ver-
bonden geweest aan de Medische
Faculteit en het Academisch Me-
disch Centrum in Haifa. Na de Li-
banon oorlog in 1984 keerde zij
met haar man en vier kinderen te
rug naar Nederland.
In 1985 is zij als autodidact begon-
nen met het maken van beelden.
Zij werkt voornamelijk met grove
chamotte klei en was (voor brons )
maar ook met cement en granni-
to. Het liefst werkt zij echter met
klei. De beelden gaan over haar
persoonlijke gemoedstoestanden,
gevoelens, reacties en gebeurtenis-

sen op beelden op TV of berichten
in de krant. Zo ontstonden beel-
den als "Vluchtboot", "Gebundel-
de krachten", "Vrouw/ Traan" ,
"Uit een bron" en vele andere beel-
den gemaakt door een gedreven
kunstenares. Voor de tentoonstel-
ling in Galerie Raben zijn er zowel
binnen- als buiten in totaal 25
beelden opgesteld.

Jurgen Marose werd in 1952 in Em-
merich geboren en studeerde hij
van 1985 t/m 1990 aan de Gesam-
mthochschule in Essen, grafiek en
schilderen. Hij was leerling van
mevrouw Sabine Tschierschky. Ma-
rose schildert in gemengde tech-
nieken op doek en papier. Hij com-
bineert materialen als acrylverf,
teer, olieverf en krijt, waarbij ge-
bruik maakt van hun ( soms te
gengestelde ) eigenschappen. Ook
maakt hij gebruik van collagetech-
nieken.
Zijn schilderijen suggereren spo-
ren van oudheid, van aantasting,
van verwering. Het kleurgebruik is
melancholiek te noemen: aarde
tinten, bruin, oker, zwart en aller-
lei grijs- en blauwtinten. Titels als
"Reisen ins Ungewisse", "Bilder
von Unterwegs", "Reisende" geven
een aanzet tot bezinning.
In deze expositie zijn 28 werken
van de kunstenaar te zien, waar-
van 4 werken op doek en 24 op pa-
pier of paneel achter glas.

Amnesty doet beroep op
nieuw talent
Amnesty Vorden telt 15 actieve
leden en vele maandelijkse
brievenschrijvers. Toch heeft zij
behoefte aan nieuwe leden. Te
denken valt aan leden die het
jongerenwerk willen verster-
ken, acties willen organiseren
met handtekeningkaarten. Het
mee willen organiseren van
"bliksemacties" of thuisschrij-
vers. "Door meer actieve leden
kunnen onze activiteiten uitge-
breid worden", zo stelt de Werk-
groep.

De afdeling Vorden haakt hierbij
in op de speciale campagne die
Amnesty Nederland organiseert.
Met hoopt daarbij ook leden te
werven voor het individuele actie
netwerk ( medisch- militair- poli-
tie vrouwen- homo- en juristenac-
tienetwerken. In de huidige maat-
schappij, zie onderdrukkingen,
schenden van mensenrechten is
Amnesty nog steeds geen overbo-
dige organisatie!!
Amnesty Vorden roept de plaatse
lijke bevolking op om Uw persoon-
lijke kwaliteiten in te zetten. Dat

kan door hetzij deel te nemen het
individuele netwerk, hetzij door
een bijdrage te leveren aan de
plaatselijke activiteiten.De Werk-
groep vraagt om ervover na te den-
ken over wat U met Uw talenten
voor Amnesty zou kunnen beteke
nen.
De plaatselijke leden worden van-
uit de landelijke organisatie aan-
geschreven. Daarnaast benadert
Amnesty een aantal landelijke bla-
den, bijvoorbeeld van de politieor-
ganisaties, kerken en levensbe
schouwelijke organisaties, senio-
ren, vrouwen, medici en militai-
ren. Daarnaast wordt er contact
gezocht met landelijk opererende
bedrijven die positief tegenover
het vrijwilligerswerk staan Zie ad-
vertentie.

Hoewel de vele acties van Amnesty
niet gelijk het gewenste resultaat
opleveren, wordt er wel degelijk
succes behaald. Regelmatig wor-
den in het maandblad van Amne
sty " wordt vervolgd" positieve re
sultaten gemeld van gevoerde ac-
ties.

Knupduukskes
Hoewel geen officieel jubileum-
jaar, meende het bestuur van
de boerendansgroep "De Knup-
duukskes" toch om het 70 jarig
bestaan niet onopgemerkt
voorbij te moeten laten gaan.

Vandaar dat er zaterdag een feeste
lijke dag werd gehouden.Dat be
gon s'morgens met een fietstocht
vanaf het Hoetinkhof naar de can-
tine van de rijvereniging "De Graaf-
schap". Daar stonden de koetsjes
klaar om het circa 50 man tellende
gezelschap een rondtoer door de

omgeving van Vorden te laten ma-
ken. Weer terug op het vertrek-
punt volgde een fietstocht van 15
kilometer. Een tocht waarbij on-
derweg een tiental vragen over "De
Knupduukskes" moesten worden
beantwoord. De kennis viel wat te
gen, want de hoogste score be
droeg zes goed beantwoorde vra-
gen.Zaterdagavond werd besloten
met een stampottenbuffet in de
"Triangel" in Warnsveld, waarbij
conferencier "Kareltie" uit Haaks-
bergen de boerendansers nog een
poos aangenaam bezig hield.

Open Idootschiet-
toernooi Ruurlo
Op 28 mei wordt door buurtvereni-
ging De Brui! en omstreken een
open klootschiettoernooi georgani-
seerd. De start vindt plaats bij de
feesttent achter café 't Haantje in
Ruurlo. Deelname is mogelijk voor

leden en niet-leden (familieteams
en buurtteams zijn van harte wel-
kom) van de buurtvereniging. Voor
de jeugd is er dit jaar een kloot-
schiettoernooi onder leiding van
enkele ervaren klootschieters. Na
afloop van het toernooi is er spat-
schoppen met medewerking van
de Barchkapel. (Zie advertentie).

Groep l en 2 Dorpsschool op
schoolreis

Op de foto is te zien dat de geiten over aandacht niet te klagen hebben.

Afgelopen woensdag is groep l
en 2 van de Openbare Dorps-
school Vorden op schoolreis
naar de dierentuin geweest.

Om half tien stond de bus bij
school klaar en konden de kinde
ren instappen. Ze werden uitge
zwaaid door alle andere kinderen
en hun ouders. Het was toen al
prachtig weer.
De kinderen vonden het een span-
nende bus. Het leek namelijk alsof
er geen chauffeur was; hij zat "on-

derin".
Aangekomen bij de "Wissel" in
Epe, mochten de kinderen de
speeltuin in. Na wat gedronken te
hebben, gingen de kinderen in
kleine groepjes, onder begeleiding
van moeders en één vader, de die
rentuin door. Vooral de aapjes wer-
den bewonderd. Hiervan waren er
verschillende soorten aanwezig.
Tussendoor was er nog een leuke
poppenkast voorstelling met daar-
na: heerlijke pannenkoeken! Enke
Ie ouders hadden de pannenkoe

ken van te voren voor de kinderen
gebakken.
Nog even was er tijd voor de speel-
tuin en toen was het alweer tijd
om naar Vorden terug te gaan.
Tegen kwart voor drie 's middags
waren de kinderen weer bij school.
Hoewel het leek alsof de bus "leeg"
terug kwam, sprongen ze allemaal
weer uit de bus. Moe, maar vol-
daan gingen de kinderen weer
naar huis. Het was een gezellige
schoolreis op een zonnige woens-
dag.

Moederdagontbijt

Het moederdagontbij t georganiseerd door het Olde Lettink en Welkoop is gewonnen door mevr. Bekker. Mevr.
Bekker werd op zondag 14-5-2000 om 7.15 uur gewekt door een butler die daarna voor een compleet ontbijt
zorgde.

Prins Bernhard
Cultuurfonds
houdt Anjeractie
van 22 t/m 27 mei
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
steunt -jaarlijks vele initiatieven.
Deze projecten variueren van ope
reproducties tot het uitgeven van
boeken, en van concerten tot het
restaureren van glas-in-loodramen
van kerken.

Het benodigde geld voor het verle
nen van subsidies wordt onder

meer door de Anjeractie bijeenge
bracht. Tijdens de Anjeractie gaan
dit jaar ongeveer 5000 mensen van
culturele verenigingen in Gelder-
land met een collectebus langs de
huizen.

Eenderde van de opbrengst mogen
de verenigingen een culturele acti-
viteit binnen de eigen vereniging
bekostigen.
Met de overige inkomsten van de
Anjeractie in Gelderland worden
subsidies verstrekt ten behoeve
van de cultuur en het natuurbe
houd in deze provincie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelderland steunde in 1999 onge
veer 550 culturele projecten in
Gelderland.
Enkele voorbeelden van toeken-
ningen: jubileumconcerten, ins-
trumenten, compositieopdrach-
ten, expositiemateriaal, vitrines
voor musea en lesmateriaal voor
natuurprojecten.

Door de leden van de Chr. Muziek-
vereniging Sursum Corda zal wor-
den gecollecteerd voor de Anjerak-
tie en hopen evenals vorig jaar
weer op een mooi resultaat.



VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

Schitterende collectie:

BERG-, WANDEL- en
SURVIVALSCHOENEN

25 modellen hoog en laag
va 89.- 99.-

119.- 129.-
149.- 159.-
179.- 199.-

enz. enz. enz.

SURVIVAL en OUTDOOR-KLEDING

LIFELINE EN ADVENTUREÜNE KLEDING

AFRITSBROEKEN: heren katoen en lichtgewicht,
Teflon behandeld

AFRITSBROEKEN: dames katoen en lichtgewicht,
Teflon behandeld

S AFARISHIRTS: 4 kleuren ook in lichtgewicht,
korte en lange mouw

SAFARIBODYWARMERS: 8 modellen ook lichtgewicht.

CAMOBROEKEN - CAMOHEMDEN EN
SHIRTS

URBAN + SKYBLEU KLEDING EN PETTEN
SAFARI JACKS met uitritsmouwen

enz. enz.

leder z'n
eigen wem.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bol hij oen sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

Steenhouwerij & Natuursteenhandel

Marinus J. Hesselink B.V.
Verdistraat 75, Postbus 439, 7200 AK Zutphen (NL.)

Tel. 0575-526456
sinds 1908

Zoekt:

magazijnmedewerker/
heftruckchauffeur

werktijden 08.00 tot 16.15 uur.

Werkzaamheden o.a.:
Klaar maken en verzenden van orders en verde-
re voorkomende werkzaamheden.

Vereisten:
Zelfstandig kunnen werken.

Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u uw schriftelijke reactie met
c.v. sturen naar:

Steenhouwerij en Natuursteenhandel
Marinus J. Hesselink b.v.

Postbus 439, 7200 AK Zutphen
of bel voor meer informatie
0575-526456 (mevrouw J. Haarman)

s c h i l d e r s b e d r i j f

R Yilmaz
Lammerhof 86
7232 AX Warnsveld
Telefoon en fax 0575-530697
Mobiel: 06-50522335

hard •
zacht •

jaarsysteem *
halfjaarsysteem»

maandlenzen»
daglenzen*

dag-en nachtlenzen •
lenzen meteen leesdeel»

:il̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Hk. HBHHflHfflB

adres voor
Kleinvakartikelen zoals

• band • garen • knopen • ritsen • voering-
stoffen • DMC-garen

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

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur
® ^

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld (0315) 24 14 51 t/o de Radstake

NIEUWE COLLECTIE
ZOMERJACKS EN
ZOMERBROEKEN

in beige - zachtgroen - ecru - blauw enz.

ZOMERBROEKEN ai va 59,00
maten t/m 62 (ook lengtematen)

VEEL TERLENKA BROEKEN -
KATOENEN, STRETCH BROEKEN
* KORTE BROEKEN klassiek en sportief

* KORTE SURVIVALBROEKEN
met veel zakken

* BERMUDAS spijker en katoen

ZOMERJACKS kort - halflang - lang

69,00-89,00-99,00-119,00-129,00-en2.
KATOENEN HEMDEN MET KORTE
EN LANGE MOUW
8 kleuren, maten 39 t/m 48

PLENTY VOORRAAD

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van maandag 22 mei tot
maandag 26 juni 2000, voor een ieder ter gemeente
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gede-
puteerde staten van Gelderland gedeeltelijk goedge-
keurde bestemmingsplan "Dorpsstraat la Wich-
mond".

Het plan voorziet in de ontwikkeling van een
woningbouwlocatie op het perceel Dorpsstraat la te
Wichmond.

Gedeputeerde staten hebben goedkeuring onthou-
den aan een smalle strook grond met de bestemming
"woongebied" gelegen langs de Dorpsstraat la.
Reden hiervoor is dat verkeersgeluid binnen deze
zone geen woningbouw toelaat.

Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste
of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
tot gedeputeerde staten te wenden kan tegen de
goedkeuring, gedurende de termijn van ter-inzage-
legging beroep instellen. Een ieder die bezwaar heeft
tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring
kan daartegen ook binnen de termijn beroep instel-
len.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening
te treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags
na afloop van de termijn van ter-inzage-legging, ten-
zij om voorlopige voorziening is gevraagd. Het
besluit treedt dan niet in werking totdat op het ver-
zoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vorden, 17 mei 2000

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Weekblad
Contact

ook op internet:

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde, flexibele

verkoper/
magazijnmedewerker

De werkzaamheden bestaan o. a. uit:
• klaarzetten van bestellingen
• laden en lossen vrachtauto's
• verkopen van bestratingsmaterialen

en tuinhout
• overige terreinwerkzaamheden

Functie-eisen:
• leeftijd ca. 20-25 jaar
• klantvriendelijk en representatief
• zelfstandig en flexibel kunnen

werken

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar:

G. Weulen Kranenbarg en Zn bv
Ruurloseweg 45-47, 7251 LA Vorden

Marinus J. Hesselink b.v.
in Zutphen

zoekt

magazijnmedewerker/
heftruckchauffeur

Goed salaris. Vaste baan.

Bel voor info: 0575-526456
(mevrouw J. Haarman)



Voetbal

RIJNLAND - VORDEN 2-0
(nacompetitie)
Vorden heeft het in de eerste wed-
strijd in de nacompetitie tegen
Rijnland niet kunnen redden. De
ploeg uit Lobith counterde voor
rust al naar een 2-0 voorsprong.
Wat Vorden in de tweede helft ook
probeerde, het bleek niet in staat
om de bal achter keeper Reintjes
te werken. Komende donderdag-
avond is de return in Vorden en
daarbij is Vorden zeker niet kans-
loos.
Het was een gelijkopgaande wed-
strijd met over en weer kansen.
Rijnland kwam op het middenveld
steeds in een man meer situatie en
van daaruit werden de razendsnel-
le spitsen bediend. Dit counter-
voetbal beheerst de ploeg uitste-
kend. Het speelt nauwelijks korte
combinaties en zoekt steeds weer
de lange bal.
In de 15e minuut tekende de rech-
terspits na een uitbraak de 1-0 aan.
Een hoge voorzet ging over de Vor-
dense verdediging heen en de bal
werd in een keer achter doelman
Hoevers gedeponeerd. Bij Vorden
ontbrak het aan zuiverheid in de
passes. Toch had het ook kansen
via Sandor Verkijk en Dennis Wen-
tink.
Het wachten was op de gelijkma-
ker, want Vorden was al meerdere
keren dicht bij een score geweest.
Jeroen Tijssen kreeg de beste kans,
maar hij zag zijn kopbal voor langs
het doel gaan. Ook Dennis Wen-
tink zag zijn inzet van dichtbij
juist langs de verkeerde kant van
de paal gaan. Zoals het zo vaak
gaat viel het doelpunt aan de an-
dere kant via een razendsnel uit-
gevoerde counter: 2-0.
De Vorden spitsen hadden erg veel
moeite met de fysiek sterke verde-
diging van Rijnland, maar waren
ook niet in hun beste doen.
In de tweede helft was het op een
aantal counters na Vorden dat de
wedstrijd maakte. Het speelde

goed voetbal, maar kon de muur
van verdedigers van Rijnland niet
breken. Rijnland speelde met veel
mensen achter de bal. Toch kreeg
het een groot aantal kansen, maar
het had geen geluk in de afwer-
king. Dennis Wentink was wel de
grootste pechvogel. 4 Kopballen
van hem gingen rakelings naast
en even zoveel schoten uit de twee
de lijn gingen of net over of wer-
den van richting veranderd. Ook
Mare Sueters kon in het drukke
strafschopgebied de bal een aantal
keren onvoldoende onder controle
krijgen om echt gevaarlijk te wor-
den. Sandor Verkijk speelde zich
ook een aantal keren goed vrij,
maar zag ook zijn schoten in de
mêlee van benen geblokkeerd.
De ruststand werd ook de eind-
stand en dat was niet overeenkom-
stig de veldverhouding. Vorden
had een punt verdiend. Het zal ko-
mende donderdag reuze moeilijk
worden in de return, maar geheel
kansloos is het nog niet.

UITSLAGEN 13-14 MEI
Vorden D2 - Eefde Dl 3-7; Vorden
El - Erica El 2-10; Vorden E3 - Erica
E3 3-9; Eefde E2 -Vorden E4 0-3; Eri-
ca Fl - Vorden F2 2-3; Vorden Fl -
Dier. Boys Fl 5-6; AZC F2 - Vorden
F3 04; Vorden F5 - WHCZ F4 2-1;
Vorden F6 - Brummen F4 0-6.
Steenderen Al - Vorden Al 3-2;
Zutphania BI -Vorden BI 0-9; Dier.
Boys Cl-Vorden Cl 3-3.
Reunie 3 - Vorden 3 3-3; Keyenb.
Boys 3 -Vorden 5 4-5; Vorden 6 - Oe
ken 4 5-4; Vorden 2 - Bon. Boys 1-0;
Rijnland l -Vorden l 2-0.

Donderdag 1»O5: Vorden l - Rijn-
land 1.

UITSLAGEN SOCII
Longa '30 4 - Sociï 2 5-6; Epse 3 - So-
cü 3 2-3; Sociï 4 - Warnsveldse Boys
54-1; Sociï 5 - Ratti 3 1-8.
Jeugd: Sociï B (kampioen!) - Wolf-
ersveen B 10-0; Sociï D - Doetin-
chem D 7-2; Sociï E - Baakse Boys E
9-2; Doetinchem F- Sociï Fl 0-3; So-
ciï F2 - Doetinchem F6 1-12.

Motorsport

VERWEIJMEREN / KRUIP 2E
IN BELGISCH KAMPIOEN-
SCHAP
In het Belgische Mettet (Ardennen)
is een zijspanwedstrijd verreden
voor het Open Belgisch kampioen-
schap.
Zaterdag wisten Wim en Koen na
een dit keer voorspoedig verlopen
training beslag te leggen op een 2e
tijd.
Zondag in de wedstrijd wisten ze
een kopstart te pakken, maar na
anderhalve ronde werden ze inge
haald door het Engelse duo Nicols-
on/Collin. De Engelsen wisten een
behoorlijke voorsprong op te bou-
wen waardoor Wim en Koen op
een 2e plek bleven, gevolgd door
een ander Engels duo Tapkin /
Bums.
In deze volgorde gingen de heren
ook over de finish. Een geslaagde
maar toch ook zeer warme race.

Tennis

TENNISVER. VORDEN
UITSLAGEN COMPETITIE
Zondag: Heren 7e klasse OTV 3 -
Vorden l 6-0; Dames Ie klasse Vor-
den l -TC Zuid l 3-3; Gemengd 35+
Ruurlo l - Vorden l 14; Heren 35+
Vorden l - Dieren 2 6-0.
Zondag (jeugd): Gemengd 4e klas-
se Vorden l - Ruurlo l 8-0; Ge
mengd 4e klasse Wamel l -Vorden
2 2-6; Jongens 2e klasse Vorden l -
Altec l 6-0.
Zaterdag: Heren 3e klasse Vorden
l - Zieuwent l 4-2; Heren 5e klasse
neede 2 - Vorden 2 1-5.
Zaterdag (jeugd): Meisjes t/m 14
Vorden l - Rietstap l 4-2.
Dinsdag: Dames Ie klasse Eerbeek
l - Vorden l 1-5; Dames 3e klasse
Vorden 2 - Almen l 3-3.
Donderdag: Damesdubbel 3e klas-
se Lochem l - Vorden l 2-2; Dames-
dubbel 3e klasse Vorden 2 - Lo-
chem 2 0-4.
Woensdag (jeugd): Gemengd t/m

12 Vorden l - Laerveld l 5-0; Ge
mengd t/m 12 Bemum l - Vorden 2
14; Gemengd t/m 12 Vorden 3 -
Winterswijk l 0-5; Gemengd t/m
10 Lochem l -Vorden l 2-3.

Duivensport

P.V. VORDEN
De tweede Midfond vlucht vanaf
Charleville over een afstand van
circa 285 kilometer leverde een
duidelijke overwinning op voor de
combinatie A en A Winkels. De uit-
slagen waren: A en A Winkels l, 3,
4, 7,10,14,17; T. Wesselink 2, 5; M.
Tiemessen 6, 9; E£ruinsma 8; G.
Boesveld 11, 12, 19; H. Eykelkamp
13; J. Meyer 15, 20; C. Goedhart 16;
C. Bruinsma 18.

Paar densport

LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 6 mei was er een wed-
strijd voor ponies in Ruurlo, hier
werden de volgende prijzen be-
haald.
Annemieke Mulderije met Bowie
een eerste prijs met 173 punten. li-
sanne Schippers met Gorby een
vijfde prijs met 156 punten, en een
eerste prijs bij het B-springen. Ellis
Blom met Noran een tweede en
zesde prijs met 167 en 161 punten.
Hannah Donker met Simone een
eerste en vierde prijs met 169 en
163 punten. Anne-Marie Korneg-
oor met Lixico een vijfde prijs met
154 punten en een eerste prijs bij
het B-springen. Carlijn Slijkhuis
met Jungfrau een eerste en tweede
prijs met 167 en 166 punten. Sha-
ron Wesselink met Zella een vier-
de prijs met 161 punten. Leonie Pol
met Starlight een derde prijs met
162 punten.
Bart Hartman met Nieuwmoeds
Elegant een tweede prijs met 167
punten een tweede prijs bij het M-
springen en een derde prijs bij de
bestgaande rijponie. Met Nieuw-
moeds Spiderman behaalde hij
een tweede prijs bij het L-springen

en met Sissy een tweede prijs bij
het Z-springen.
Zondag waren de paarden aan de
beurt ook hier werden enkele prij-
zen behaald. Annie Kornegoor
met Kristel een eerste en derde
prijs met 172 en 168 punten. Irene
Regelink met Lea een derde prijs
met 158 punten. Herman Maalde
rink met Karolenza een eerste
prijs met 170 punten.

To u wtrekken

Op zondag 21 mei a.s. organiseert
de touwtrekvereniging Vorden in
samenwerking met de NTB Ge-
west-Oost haar vierde competitie
toernooi. Er is een morgenpro-
gramma Dames-, Jeugd- en de 680
KG klasse. Het middagprogramma
bestaat uit de 640 kg klasse en de
720 kg klasse. In zijn geheel ko-
men er die dag ruim zeshonderd
touwtrekkers op het Medler, Ruur-
loseweg 110. Het is de moeite
waard om eens een kijkje te ne-
men om de touwtreksport eens
goed te zien. Gratis entree.

Wielersport

RTV-ERS DOEN HET GOED
Jan Pieterse uit Wichmond reed
bij de 50+ naar een nette 15e
plaats. Dit alles gebeurde in het
Brabantse Veldhoven.

De RTV-amateurs reden in de PWZ
tour te Emmen een zware open
klassieker over 188 km, veelal over
Duits grondgebied. Edwin Zeevalk-
ink uit Deventer werd hier kanp
31e en Frank van Duimen uit Di-
dam werd hier vierde. Hij rijd voor
de Giant formatie van Han Vaan-
holt. Ook reden de RTV-ers op zon-
dag 14 mei in het Gelderse Didam
een criterium over 80 km. Hier
werd Reynold Harmsen uit Warns-
veld 16e in een slopende cours in
de zomerse hitte.
Winnaar werd Warner Boekhout
uit Odijk.

In verband met 25-jarig jubilem:

Normaal terug naar
Lochemse roots

Normaal keert voor de viering
van het 25-jarig jubileum terug
naar Lochem. Daar liggen de
roots van de Achterhoekse roc-
kers. In het plaatselijke open-
luchttheater vierden ze midden
jaren '70 hun eerste successen.
Het Lochemfestival dat daar tot
1987 werd gehouden, geldt als
het oudste popfestival van Ne
derland (1969).

Op l juni (Hemelvaartsdag) wordt
het jubileum gevierd met een lan-
ge rij speciale gasten waaronder
Ernst Daniël Smid, Henk West-
broek, leden van Skik en De Dijk,
Boh Foi Toch en ... Jantje Smit.

Het is tekenend voor de ontwikke-
ling van Normaal dat het open-
luchttheater, waar het allemaal
begon, inmiddels te klein is voor
het aantal mensen dat bij het jubi-
leumconcert wordt verwacht. El-
ders in Lochem, langs het Twen-
tekanaal, werd echter een terrein
gevonden waar het spektakel kan
plaatsvinden. Daar wordt de in-
middels bekende supertent opge-
bouwd om plaats te bieden aan de
vele duizenden fans die dit feest
niet willen missen.

Normaal treedt op in zowel de hui-
dige als de oorspronkelijke bezet-

ting. Van de huidige bezetting
maakt ook 'de man die terug-
kwam', Allan Gascoigne, deel uit.
Voor de 'Gaspiepe' wordt het zijn
eerste grote optreden met de oude
makkers Bennie Jolink, Fokke de
Jong, Willem ter Horst en Jan Kolk-
man. Het publiek krijgt echter ook
het Normaal van het eerste uur
voorgeschoteld. Het is inmiddels
jaren geleden dat Ferdi Jolij (Frecle-
rik Puntdroad) en Jan Manschot
(Brekken Jan Schampschot) deel
uitmaakten van de band.
Tot middernacht is er nog veel
meer te horen en te zien in de su-
pertent in Lochem. De al genoem-
de gasten zijn stuk voor s tuk be-
kende artiesten en /.ij komen Nor-
maal op gepaste wijze feliciteren
met hun jubileum.

In Lochem worden vanaf woens-
dagavond 31 mei t/m zondagmor-
gen 4 juni de zogeheten Keidagen
gehouden. Te beginnen op woens-
dagavond De Nacht Van Lochem.
Op /.ondagochtencl 4 juni worde
de Keidagen afgesloten met Früh-
shoppen. Een weekendje Lochem
is dan ook een echte aanrader.

Voorverkoop: VW Lochem, Tram-
straat 4, tel. 0573-251898 en Music
House Lochem, Molenstraat 32,
tel. 0573-256303.
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DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

WEVO-DRLK STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
ONTWERPEN ;

GRAFISCH BEDRIJF
WEEVERS ELNA
LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL 10. 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 452398 • Warnsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8, telefoon/fax (0575) 527251



Sport- en recreatiewinkel groeit uit haar jasje:

Free-wheel zoekt nieuw pand
Martien Pater van Free-wheel
Sport en Recreatie in Vorden is
op zoek naar een nieuwe loca-
tie voor zijn winkel. De afgelo-
pen drie jaar hebben Free-
wheel geen windeieren gelegd.

- "Van de ene kant moesten we het
natuurlijk niet hebben van de kou-
de schaatswinters, maar de enor-
me populariteit van het skeeleren
en het skaten heeft dat meer dan
goed gemaakt", blikt Martien Pa-
ter terug op drie jaar Free-wheel
aan de Zutphenseweg in Vorden.

De enorme populariteit van het
skeeleren en het skaten heeft er-
voor gezorgd dat Freewheel uit
haar jasje is gegroeid. Freewheel
zou graag zijn assortiment aan de
Zutphenseweg uitbreiden maar
door het beperkte aan vierkante
meters is dit helaas niet mogelijk.
Daarom is Martien Pater op dit
moment met de gemeente in ge
sprek om te kijken wat de verhuis-
mogelij kneden binnen Vorden
zijn. "Onze voorkeur gaat uit naar
een locatie in Vorden en het in-
dustrieterrein is wat dat betreft
een optie", zegt hij. Martien Pater
hoeft niet per se in het centrum
van het dorp te zitten. "De huidige
locatie is natuurlijk schitterend,
maar aan de rand van het dorp is
ook geen enkel probleem".

Samen met Martien Pater blikken

we vervolgens even terug op drie
jaar Freewheel aan de Zutphense
weg in Vorden. "We hadden de
wind mee en de temperatuur te
gen", vat hij de drie jaar samen.

"Met het skaten en skeeleren is het
heel hard gegaan. Dat heeft de
laatste jaren een enorme ontwik-
keling doorgemaakt in Nederland.
In eerste instantie dacht men dat
het een hype zou zijn, maar je mag
nu gerust zeggen dat het skaten
en het skeeleren een vaste plek
heeft gekregen. We hebben wat
dat betreft dus echt de wind mee
gehad. De temperatuur in de win-
ter viel alleen erg tegen. We zijn
hier op l mei 1997 begonnen, en-
kele maanden na de laatste elfste
denstocht. Vervolgens hebben we
geen enkele koude winter meer ge
had en niet één dag op natuurijs
kunnen schaatsen. Als schaatsspe
cialist hebben wij er de afgelopen
drie jaar dan ook hard aan moeten
trekken, want het ging allemaal
niet vanzelf. Maar alles bij elkaar
kunnen we na drie jaar wel een po-
sitieve balans opmaken. Anders ga
je natuurlijk niet op zoek naar een
grotere locatie", lacht hij.

UITDAGING
Ook het sportorganisatiebureau
van Freewheel heeft de afgelopen
jaren een groei doorgemaakt.
"Steeds meer mensen weten ons te

vinden en ook het aantal arrange
menten dat wij aanbieden neemt
nog steeds toe", zegt Martien Pa-
ter. Freewheel mikt daarbij op een
zeer breed publiek: personeelsuit-
jes, familiedagen, vrijgezellen-
feeestjes en dagjes uit van vrien-
dengroepen. "Er zijn in Nederland
ontzettend veel evenementenbu-
reau's. Het gaat er dan ook om dat
je je onderscheidt van de rest. Wij
doen dat door middel van skeele
ren en skaten. Vergeleken bij bij-
voorbeeld klootschieten is dat
toch meer een uitdaging. En in de
praktijk merk je dat ook. Mensen
vinden het gewoon heel erg leuk
om met z'n allen iets sportiefs te
doen op een personeels- of familie
dag."

Tot slot heeft Martien Pater een ei-
gen klapschaats ontwikkeld met
langlaufbinding. Deze wordt niet
alleen aan de Zutphenseweg in
Vorden verkocht maar ook in 25
andere outdoorwinkels elders in
het land.
"Die klapschaats heeft een aardige
vlucht genomen en onze groot-
handel kent dan ook een explosie
ve groei. De prognose is dat we het
volgend seizoen tussen de vijfhon-
derd en zeshonderd schaatsen zul-
len verkopen. En er zijn zelfs al
contacten gelegd met het buiten-
land dus de kans is groot dat ze
straks ook in het buitenland ver-
kocht gaan worden".

Krato had lachers op de hand

Het daghitje van Pension Zeemring

Landbouwer Berend Zeemring
(gespeeld door Harry Sueters )
en zijn vrouw Fennegie (Wilma
Nijenhuis) hebben niet alleen
een boerderij maar om wat ex-
tra centjes bij te verdienen hou-
den ze er tevens een boerenpen-
sion op na. Op een zekere dag
krijgen ze gasten uit Den Haag,
Henk Barman (Jules van Kessel)
en Marie (Marjon Jansen).

En juist op dat moment komt het
kamermeisjes niet opdagen. Buur-
vrouw Geeze ( Karin Giezen ) en
veekoper Bolle Geert (Herbert Rut-
gers ) prakiseren zich suf maar
hebben geen oplossing voorhan-
den.Hoe lossen we dit personeels-
probleem nu op? Wel de bezoekers
die vrijdag- en zaterdagavond in

het Pannekoekenhuis Kranenburg
aanwezig waren genoten met volle
teugen van de taferelen die zich
vervolgens op het toneel afspeel-
den. En dat alles in het blijspel
"Het daghitje van Pension Zeem-
ring" ( een blijspel in drie bedrij-
ven, geschreven door Bart veenstra
) dat door de toneelvereniging
"Krato" werd opgevoerd.
Zoon Jan Zeemring (Jan Groot Jeb-
bink ) en zijn vriend Wessel Pot (
Richard Ooms ) wisten wel een op-
lossing, waarbij ook nog Jenny, de
verloofde van Wessel ( Wanneke
van Amerongen ) ten tonele ver-
scheen. Wel Wessel werd " omge
bouwd" tot het Hittepetitje Mien-
tje een "meid" met alles d'rop en
d'ran! Onze pensiongast Henk
werd dolverliefd op haar. Echter

Mientje hield "de lover" af, al werd
zij wel genoodzaakt hem zo nu en
dan in de houtgreep te nemen.
Toen ook nog zoon Jan aanpapte
met pensiongaste Marie, was het
voor de dorpsbewoners duidelijk:
partnerruil!! Niets van dat alles
want Marie bleek niet getrouwd te
zijn.

De acteurs hadden het verre van
gemakkelijk op het "bloedhete" to-
neel maar kweten zich onder regie
van Nel Rodenburg perfect van
hun taak.Frits Leijenaar was voor
en tijdens de uitvoering een druk
baasje. Hij zorgde voor het decor,
het licht en het geluid. Grimering
was in handen van Ellie ten Have
en Marjan Zweverink. Souffleuse
Henny Fleming.

De eerste ronde van de onder-
nemingsplannenwedstrijd De
Achterhoekse Start wordt don-
derdag 18 mei gehouden in Ho-
tel Bakker te Vorden. De Gelder-
sche Businessclub biedt die
avond gastvrij onderdak aan de
jury, de kandidaten en eventu-
ele belangstellenden.

De bijeenkomst in Vorden is de
eerste in een reeks van vier. De
tweede voorronde zal plaatsvin-
den op 13 september in Zaal Veld-
hoen te Langerak, de derde en laat-
ste voorronde is op 26 oktober in
Hotel Frerikshof te Winterswijk.
De finale wordt gehouden op 23
november.
In De Achterhoekse Start draait
het om de kwaliteit van de onder-
nemingsplannen van startende,
Achterhoekse ondernemers. Een
deskundige jury - bestaande uit
jan van den Hout (Lovink Terborg
BV), Herman Hulshof (Hulshof
Leerfabriek, Lichtenvoorde), Hans
Manschot (voormalig directeur
ATAG, Ulft) en voorzitter Anjo Jol-
dersma (Kramp Groep, Varsseveld)
- ontwerpt de kandidaten na hun
presentatie aan een grondig, maar
tegelijkertijd lichtvoetig 'onder-
zoek'.
Voor deze eerste voorronde zijn de
volgende Achterhoekse onderne
mers genomineerd:
- Ferti-Plus KI-Service uit Hengelo

(Gld.); de heer G.J. Ruiterkamp
en de heer M.J.H. van de Kerk-
hof.

- Watersnijtechniek Winterswijk
V.O.F. uit Winterswijk; de heer
H. Woordes, de heer DJ. Vrug-
gink en mevrouw L. Woordes.

- Galleon Publishing uit Zutphen;
de heer G.J. Kloos.

De Achterhoekse Start wordt voor
de derde keer gehouden. Voor de
tweede maal zoeken de initiatief-
nemers aansluiting bij plaatselijke
industriële kringen, nadat dit vo-
rig jaar als bijzonder positief werd
ervaren. In Doetinchem werd bij
de organisatie van de voorronde
nauw samengewerkt met IG&D, in
Vorden met de Gelderse Busines-
sclub en in Winterswijk met de
OWIN.
De winnaar van de voorronde van
De Achterhoekse Start gaat naar
huis met ƒ 2.000,- in contanten en
maakt in de finale op 28 oktober
kans op nog eens ƒ 10.000,-.
De twee overige finalisten winnen
ƒ 2.500,-.

De Achterhoekse Start is een ini-
tiatief van Randstad Uitzendbu-
reau, ABN AMRO, BDO Walge
moed CampsOber Accountants &
Adviseurs, Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland, Smalbraak
Notarissen, Deloitte & Touche, De
Jonge Peters Remmelink Advoca-
ten en TVA Mediaproducties.

Voor meer informatie over de Ach-
terhoekse Start kunt u zich rich-
ten tot één van de betrokken orga-
nisaties.

CEKTIFICMTHOUDER

iet oog c

DRUKKERIJ VP
WEEVERS^
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

Biei ons
in an Achterhook
lej staot t'r van te kiekn hoovölle nieje weurde ze tegeswoordig wet
uut te vinden. Deurdat de weald in kot'n tied zo hard veranderd zal
dat ok wel zien invloed op de taal hemmen. Nem now 't woord 'hang-
plek'. Daor heurn iej een jaor of tiene trugge nog nauwelijks van. En
now vin iej 't elke wekke wel haos in de krante. Dan mot t'r in dizze
gemeente zoiets kommen en dan daor weer.

In Vodd'n schient ze 't aadig opelost te hemmen deur veur 't bankge
bouw in 't centrum een mure te metseln met een paar iezeren ban-
ken. Daor kont de jonges (en meiden neet te vegetn) 'hangen' zonder
dat t'r volle te venieln is Goed, daor wod in Vodd'n wel 's wat kapot
emaakt maor dan neet deur degene die daor rondhangt. Dat gebeurt
meestal deur luu die zich vol giet met alkohol en dan op weg nao
huus de boel hier en daor veruineerdt. En dan wod t'r al gauw ezeg:
"Die jeugd van tegeswoordig ok". Maor dan doe'j een heleboel and-
ren, die niks op eur geweten hebt, tekot.

Zo hadn ze biej Willem en Sientjen van Jachtzicht de leste tied gere
geld een auto veur de deure staon. De auto wodn daor 's maans deur
een jonge neerezet. Den stapn biej een ander in en samen reen ze dan
vot. 't Lek wel dat ze an carpooling deijen. Waor ze vandan kwam-
men, daor had Willem noch Sientjen enig benul van. En waor ze nao
too gingen, dat wissen ze nog minder, 't Kon eur eigenlijk ok niks
schealn. De weg veur eur huus, een parallelweg van de grote weg
waor 't deurgaonde vekeer oaver hen raozen, daor mog iederene zien
auto neerzetn.

At een van eur beiden toevallig buutn was zeien ze goeiendag tegen
mekare maor wieters kwam 't neet tot praoterijje. En dit verhaaltjen
zol nooit eschreevn wean at t'r neet op een goeien dag iets besunders
gebeurn. Too beln de beide jonges biej eur an en brachen eur een gro-
te taarte. "Veur 't parkeren van de auto biej owluu veur de deure",
wier d'r biej ezeg. "Jao maor, daor mag toch iederene staon".
"Dat wel, maor zee hadn d'r toch altied maor tegenan motn kiekn".
Daor mog wel iets tegenoaver staon vennen de jonges. Zukke jeugd is
t'r ok nog wel, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



Informatieavond sanering
Baakse Beek Vorden

Op maandagavond 29 mei houdt Water-
schap Rijn en IJssel een informatieavond
over het schoonmaken van de Baakse Beek
in Vorden en de gevolgen daarvan voor om-
wonenden. Op de waterbodem ligt vervuild
slib, dat het waterschap wil verwijderen tus-
sen half augustus en eind oktober dit jaar.
Alle omwonenden en belangstellenden zijn
van harte welkom om deze avond bij te wo-
nen, vanaf 19.45 uur in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 16 in Vorden.

Waterschap Rijn en IJssel saneert 4,5 kilome-
ter waterbodem van de Baakse Beek in Vor-
den, vanaf de Horsterkamp tot de samenloop
met de Veengoot, evenals de vijver in het
Groene Kanaal bij landgoed 't Suideras.
Op de waterbodem ligt slib dat vervuild
is met chroom en nikkel door industriële
lozingen uit het verleden.

Opslagplaatsen
Het waterschap wil het slib verwijderen,
waarbij de oevers en de waterbodem zelf
intact blijven. Het werk gebeurt gedeeltelijk
vanaf de oever met een kraan en gedeeltelijk
vanaf het water met een baggerboot. Vervol-
gens wordt het slib over het water of over
een werkstrook naast het water naar een tij-
delijke opslagplaats gebracht. Er worden er
twee ingericht langs de Baakse Beek: een
aan de Hackfortselaan en de andere bij de
Rondweg, Het slib wordt daar ontwaterd
en na ongeveer een jaar afgevoerd. Waar-
schijnlijk wordt de ingedroogde grond ge-
bruikt als afdeklaag voor de voormalige

Waterschap

Bekendmaking
vuilstortplaats De Langenberg in Zelhem.
De tijdelijke depots zullen eind 2001 weer
worden verwijderd.

Wie in Vorden zelf aan de Baakse Beek
woont, zal de meeste gevolgen ondervinden
van de werkzaamheden. Het waterschap zal
begin juni de omwonenden op wiens terrein
een tijdelijke werkstrook nodig is, persoon-
lijk benaderen.

Oevers
Ook op de oevers is vervuiling (met chroom)
aangetroffen. Daarom is zorgvuldig nader on-
derzoek uitgevoerd, naar de risico's voor de
volksgezondheid, natuur en milieu en moge-
lijke verspreiding. Gebleken is dat deze risi-
co's er niet zijn. Aangezien de vervuiling zeer
verspreid aanwezig is en het onduidelijk is
wat het mogelijke rendement van saneren is,
is besloten de oevers niet in de sanering te
betrekken.

Meer informatie
Wie meer wil weten over de sanering is van
harte welkom op de informatieavond in het
Dorpscentrum in Vorden. Ook kunt u con-
tact opnemen met de projectleider, de heer
A. Haveman, tel. 0314 - 36 96 27.

Welk talent hebt u dat Amnesty niet heeft in uw directe omge-
ving? Dat talent kan van alles zijn, een goede timmerman is
voor ons evenveel waard als een scherp formulerende advo-
caat. Amnesty International heeft een dringende en groeiende
behoefte aan mensen die bereid zijn hun lidmaatschap dan
ook actief te ondersteunen. Dat begint met bellen.

020-6264436

Rijn en IJsse

WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Inspirerende collectie bij Lammers

BUITEN- EN BINNENGROEN

Voor onze nieuwe voorjaarscollec-

tie is alles wat groeit en bloeit een

belangrijke inspiratiebron. Stoffen

en vloerbedekking in vele nuances

groen maken dat het binnen altijd

lente is.

WOON
•Hwk 'tifcik. i

Burg. Gallccstraat 26, 7251 EB Vorden
Telefoon (0575) 55 14 21

St. Janstraat 28 Keijenfaorg Gld. Tel. (0575) 46 19 77
Universeel BOVAG reparatie bedrijf
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
APK Keuringsstation
Inbouwstation SCM Alarmsystemen

Audio
Veiligheid
Mobiele communicatie
Navigatie & Cruisecontrol

L I B E R T E L
D E A L E R

OCCASIONS
Ford Mondeo 2.5 TDI Business Class
Mercedes C 220 D 76.000 km
Seat Cordoba 1.9 SDI 4-deurs Aventura LM-velgen
Opel Astra 1.61 club station cv. st. bekr
Opel Corsa 1.41 swing + 3-deurs
Renault 2 L nevada 2.5 Diesel LM-velgen dakrail
Subaru Mini Jumbo 5-deurs
Ford Escort 1.6 CLX 5-deurs cv.
Opel Corsa 1.41 Joy sportief 3-deurs
Peugeot 405 GRI sedan LM-velgen, spoiler
Volvo 440 GL 5-deurs LM-velgen, spoiler
Seat Marbella

GRIJS KENTEKEN
2 x Nissan Vanette gesloten bestel
1 x Mitsubishi L 300 gesloten bestel
2 x Renault F_xpress benz./diesel

groen met.
blauw
zilver
groen met.
wit
wit
rood
rood met.
blauw
wit
blauw
zwart

wit
wit
beige/wit

1991
1994

1987/1993

Weekblad
Contact

ook op internet: HORSTMAN

'HOIWDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183

WEGENBOUW

VORDEN
(0973) 5566 91

Postal Wegenbouw
is al ruim zestig f aar de partner
voor grond-, riolerings-,
bestratings- on
asfalteringswerkzaamheden.
Op al deze gebieden heeft zij
kennis en ervaring en waarborgt
zij net snel en doelgericht
aandragen van oplossingen
voor specifieke civiel technische
problemen en het gereedmaken
en uitvoeren van deze
werkzaamheden.
Dostal Aannemersbedriff BV
is een NEN-ISO 9001
gecertificeerd bedrijf

Dostal's aannemersbedrijf B.V. zoekt voor het
seizoen 2000 enthousiaste

vakantiewerkers
die graag wat willen bijverdienen.

Het betreft buiten werkzaamheden op de verschil-
lende locaties waar het bedrijf werkzaam is, ter
ondersteuning van de vaste medewerkers.

En enthousiaste schilders die ons materieel weer
van een vers "Nederland-kleurtje" kunnen voor-
zien.

Tevens

metaalbewerkers/lassers
Neem contact op met:

Schriftelijk:
Dostal's aannemersbedrijf B.V.
ta.v. dhr. S.J. Dostal
Postbus 60
7250 AB VORDEN

Of telefonisch tijdens kantooruren:
tel: 0575 - 55 66 91
en vragen naar Serge Dostal.



VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld, (0315) 24 14 51 t/o de Radstake

BATA VEILIGHEIDSSCHOENEN
met kleine schoonheidsfoutjes (600 paar)
Hoog en laag, vlekjes - schrammetjes
* met garantie

VAN 139.-/159,- VOOR 95.00

Zolang de voorraad strekt

BATA WERKSOKKEN type Atlantis
partij van 14.95 voor O."O
SÜÜÜÜÜPER (4.000 paar)
VEILIGHEIDSLAARZEN

stalen neus 54.
VEILIGHEIDSLAARZEN

stalen neus + stalen zool 59

STRÖFELS KLOMPSCHOENEN
met lichtgewicht RU.-zool

^^ Jl ^% f*

van 79,95 voor 64.95
Ströfels - Gevavi - Dam - Sika enz.

Gcrba
Werkschoenen

stalen neus - laag
oliebestendig

Neusje van de zalm 69.96

Malletband
Sursum Corda
Dinsdagavond oefent de mallet-
band van Sursum Corda in het
Dorpscentrum. Wat is nou precies
een malletband? Een malletband
bestaat uit twee groepen instru-
menten. De eerste groep is het ge-
stemd slagwerk oftewel het melo-
disch slagwerk. Men moet daarbij
denken aan bells, xylofoon, ma-
rimba en vibrafoon. De tweede
groep is het ongestemd slagwerk.
Hierbij moet men denken aan sna-
re-trom, grote trom en percussie
instrumenten zoals triangel, cla-
ves, tamboerijn en nog vele andere
instrumenten. De malletband
maakt vele genres muziek, zoals
pop-muziek, zuid-amerikaanse
muziek, film muziek, marsmu-
ziek en nog veel meer. De mallet-
band van Sursum Corda is op zoek
naar nieuwe leden. Als het leuk
lijkt om een instrument te bespe-
len dan kan men op 23 mei komen
kijken en eventueel een instru-
ment bespelen in het Stampertje
van het Dorpscentrum. De mallet-
band heeft dan een openbare re-
petitie waar iedereen die belang-
stelling heeft om te komen van
harte uitgenodigd wordt. Tevens is
Sursum Corda op zoek naar een
tamboermaitre. Heeft men hier
belangstelling voor, dan kan men
dat op deze avond kenbaar maken.
De malletband van Sursum Corda
nodigt van harte uit op 23 mei.
(Zie advertentie.)

RUNDERBRAAD-
LAPPEN 1 kg

MAGERE
SPEKLAPPEN 1 kg

10,95

6,95

NASI OF BAMI
GEHAKT-
BALLETJES IN
PANGANGSAUS

samen nu voor

3,95

VARKENSHAAS MEDALLIONS
PUSZTHA OF
DORDOGNE 500 gram 8,95

[ GEHAKT SCHNITZELS
l ZIGEUNER OF NATUREL 4 5,-

WORSTEN VLEESWAREN
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Weekpakket vleeswaren

100 gr GEGRILDE HAM 2,95

ioogrVARKENSROLLADE 1,95

100 gr BOTERHAMWORST 1,40

NU VOOR

6,30

4,95

week op Uw vakslager DIJKGRAAF

8,95

8,95
10,00

Valeweide
Bloemen en planten

24 EN/OF 32 STUKS

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS

AAllerhand
in 't Saksenland

Wie van Barchem richting Borculo rijdt ziet zo halverwege
een bosgebied aan de linkerkant verschijnen, 't Is de moei-
te waard hier eens een kijkje te nemen. Het gebied, beho-
rend tot het landgoed Beekvliet, laat een grote verschei-
denheid aan vegetaties zien. Veel afwisseling met bos en
weiland en de Slinge (ook Lebbinkbeek genoemd) draagt
zijn steentje bij om het tot een bijzonder mooi stukje Ach-
terhoek te maken.

De weg door het bos is ook toegankelijk voor auto's wat
ook minder goed ter been zijnden de mogelijkheid geeft
het landhuis Beekvliet tot op honderd meter te naderen.
Daar bevindt zich perkeermogelijkheid, te voet kan men
heel dicht bij genoemd huis komen dat prachtig gelegen is
voor de uitmonding van de Slinge in de Berkel.

Het huis in zijn huidige vorm dateert zo omstreeks het be
gin van de twintigste eeuw toen het daar als zomerverblijf
werd gebouwd door de dames van de Kasteele en Gelder-
mans-van de Kasteele. Erfgenamen hiervan, de familie Gel-
dermans bewoont thans het huis dat oorspronkelijk het
Entel heette Een naam die een boerderij in de buurt van
het landhuis nog steeds draagt. Het Entel wordt voor het
eerst in 1421 genoemd.

Het entel heeft in de persoon van Joost van Limburg Sti-
rum nog een tijdje dezelfde eigenaar gehad als de wilden-
borch. Oorspronkelijk was het landgoed vrij klein maar de
familie Langenberg uit Zutphen die in het miden van de
negentiende eeuw eigenaar was, wist het bezit door aan-
koop van markegronden uit te breiden tot wat nu het
landgoed Beekvliet is. OOk het geslacht Bronckhorst heeft
het Entel, nu Beekvliet, in de vijftiende en zestiende eeuw
in bezit gehad maar dat zal u minder interesseren dan de
rust en de natuur die u hier nog vindt.

Bronnen: Openbare Biblitheek, Eens bolwerk ban de adel,
J.Harenberg.

H.G. Wullink

liefdevol je-Zelf
her-inneren
Luisteren naar je innerlijke stem,
hoe doe je dat? Vanuit je hart
spreekt je innerlijke stem die jou
kan helpen in het leven. Als jij je er
voor open stelt kom je in contact
met je innerlijke leven
Op zaterdagmiddag 20 mei houdt
de Vlaamse Jasmijn Wijntin een
verrijkende lezing over dit onder-
werp. Dit is op Klein Axen aan de
Nieuwstad 10 in Vorden.
Het leven is een kosmisch spel.
Vanuitje hart spreekt je innerlijke
stem. Luister en je zult horen. Zo
kom je tot een innerlijk leven. Je
creëert een leven op aarde. Het
slachtoffergevoel verdwijnt. Is dit
Utopia of kunnen we inderdaad
onze manier van leven, onze om-
standigheden, herscheppen?
Jasmijn vertelt vanuit haar eigen
opgedane ervaringen en helpt ons-
zelf te her-inneren. Hierdoor zijn
we beter instaat, de situaties waar-
in we terecht komen, aan te kun-
nen. Er ontstaat een innerlijke ver-
rijking. Uit de indrukwekkende
lijst van opleidingen en werkerva-
ringen willen we iets daarvan aan-
geven. Naast haar taak als sociaal
verpleegkundige werkt zij o.a. met
Bach-bloesems, voetzoolreflexolo-

gie, gezonde voeding, Met Pleja-
den en Indiaanse wijsheden voelt
zij zich sterk verbonden.
Voor opgave en informatie bel het
secretariaat tel. 0575-552044.

Expositie
Zondag 21 mei wordt er in galerie
Agnes Raben een tassenpresenta-
tie van MK Accessoires gehouden.
De ontwerpers Martine den Haan
en Kristel Lotz werken sinds 1998
samen onder de naam "MK Acces-,
soires.
Zij presenteren in de galerie drie
series tassen te weten de serie "ke-
ren", de serie "mag het ietsje meer
zijn" en de serie "Ie sac".

PCOB
Helaas is in ons bericht in het
kerkblad van mei een fout geslo-
pen. Vandaar deze rectificatie.
Onze jaarvergadering is niet op 26
mei, maar op 18 mei a.s., en wel in
't Stampertje.
Dhr. Jan Datema van het hoofdbe
stuur zal deze middag onze gast
zijn. Voor uitgebreider bericht, in-
formatie-adressen en tijd van sa-
menkomst verwijzen we u graag
naar het kerkblad van mei. Wij ho-
pen meerdere nieuwe gezichten te
zien.



"Het is hier altijd een
feest om te werken.
Je zou bijna vergeten
dat het werk is."

eigenaar Klaas Bakker

Een bruisende baan in de horeca?
Dan moet je bij Hotel-Restaurant Bakker in Vorden zijn.
Leuke collega's, afwisselend werk, flexibele werktijden en geen dag die
hetzelfde is. Sleur kennen wij dan ook niet!

wij zijn op zoek naar- medewerkers bediening restaurant
medewerkers huishouding hotel
en een vakbekwame ober-kelner

Zojuist van school en op zoek naar een bruisende start van je loopbaan?
Of de kinderen naar school en op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Het is allemaal mogelijk. Zowel doordeweeks als in het weekend.

Nieuwsgierig?
Bel of schrijf naar Hotel-Restaurant Bakker, t.a.v. Klaas Bakker,
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden, telefoon 0575-551312.

&&& Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURUO

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

keukens-tegels-samtair
natuursteen-rolluiken

Spoorstraat 28, Ruurlo Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u.
Tel. (0573) 45 20 00 (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

Helmink Meubelen in Vorden is ruim 40 jaar in de regio toonaangevend
interieur-specialist waar klanten goed terecht kunnen voor complete woning-
inrichting. Naast Vorden heeft Helmink ook een filiaal in Eibergen. De col-
lectie meubelen is sterk variërend, van modern tot klassiek. Ook het assorti-
ment in slaapcomfort, woningtextiel en woondecoraties is afgestemd op een
breed publiek. Ter versterking van ons team in Vorden zoeken wij een

Full-time
VERKOOPSTER mv
en een part-time
VERKOPER mv

Voor de verkoop van meubelen en woningtextiel. Ervaring in de branche
geniet de voorkeur
U leert omgaan met de kwaliteitscollecties in meubelen, tapijt en parket en
leert tevens om op accurate wijze voorkomende administratieve werk-
zaamheden te verrichten, ter ondersteuning van de verkoop.
Ambieert u een baan met perspectief en wilt u werken in een hecht team,
dan nodigen wij u uit te solliciteren.
Schriftelijke sollicitaties met c.v. graag binnen 2 weken versturen naar:
Helmink B.V. Postbus 40 7250 AA Vorden.

HELMINK
meubelen

H E L M I N K MAAKT HET M O O I E R BIJ U T H U I S

KEUKENS

BADKAMERS EN SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

BouwCenterlHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 -16.00 uur



mf» v*»»

"Welke

sierbestrating

past bij mijn

tuinwensen?

Ik vraag het

gewoon aan

BouwCenter/'

U HEEFT GEKOZEN OM UW TUIN TE BESTRATEN.

DE MOGELIJKHEDEN ZUN NAGENOEG ONBEGRENSD. VAN

GEWASSEN GRINDTEGELS TOT KINDERKOPJES EN VAN

MOLENSTENEN TOT TERRAZZOTEGELS. HET RUIME ASSORTIMENT

TEGELS EN STENEN GEEFT U DE GELEGENHEID VAN IEDERE

TUIN IETS BIJZONDERS TE MAKEN. U DOET GEGARANDEERD

LEUKE IDEEËN OP TUDENS EEN BEZOEK AAN BOUWCENTER ECB.

BouwCenter [CB
Eibergen

Nieuwstraat 83, 7151 CD, Telefoon: 0545 - 46 15 15

Lichtenvoorde
Galileïstraat 21a, 7131 PE, Telefoon: 0544 -'37 25 65

Ruurlo
Spoorstraat 18, 7261 AE, Telefoon: 0573 - 45 26 30

FINANCIËLE PLANNING

Mr. drs. B.H.J. de Regt FFP
U. Koetsier FFP

Gecertificeerd financieel Planners
Nieuwstad 44

7241 DR Lochem
Tel. 0573-255 300

Fax 0573-255 381
Email: deregt@deregt.nl

Website: www.deregt.nl

Dé professionals in:
• Pensioenen • Inkomensverzekeringen

• Beleggingen • Koopsommen

• Hypotheken • Employee Benefits

sienbestnaéigspei

Ben showroom-
'Bezoek aan

is dan ook

J gegarandeerd
Leen succes.

I w l E l S i S l E l L i l I N K - D E G R O
Zutphen «Contrescarp 2 «Telefoon: (0575) 517656 «Fax: (0575) 519649

Openingstijden: showroom
ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00
Openingstijden, magazijn
ma. t/m vr: 07.30-17.00, za. 09.00 tot 13.00

OPENINGSTIJDEN:

maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;

zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-uofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Kn/kqrmschermen nu extra
voordelig en gratis gemonteerd/
Hetntink's zonnige zonuteringactie:

Solide knikarmschermen met wit gemoffeld
frame en buismotor. In diverse maten met
doek in groen streepdessin. Tijdelijk met
extra korting en GRATIS MONTAGE!

1398,
1598,
1698,
1798,
1898,
1998,
2098,

200 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm

Vorden
Zutphenseweg 24

ü£ Tel. 0575-551514
f.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545 - 47419O

H E L M l N K H E T M O O J E R BIJ u T H U I S



ZAG DE AUTOMOBILIST ACHTER U HET BORD?

DE COMPLEET NIEUWE ALMERA MET ACTIEVE HOOFDSTEUNEN

Vooral achter het stuur zit het leven vol verrassingen. De nieuwe Nissan Almera is daar op voorbereid. Zo bewegen de hoofd-

steunen voorin, bij een aanrijding van achteren, naar het hoofd toe waardoor het risico van een whiplash vermindert. En zorgen

ABS, Electronic Brake Distribution en het Brake Assist rembekrachtigingssysteem voor heel wat kopzorgen minder.

Voor meer informatie: www.nissan.nl

THE NEW A L M E R A . DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.

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

DOETINCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

van 13 t/m 20 mei
komt u in Franse sferen bij Duthler

Zutphen. Een hele week lang kunt u

genieten van mooie mode, franse lekker-

nijen en leuke prijsjes. Neem een voor-

proefje op een zonnige vakantie en kom

naar Duthler mode Zutphen. Au revoir!

i/th/er
Ziekenhuis ri. de Stoven/

rotonde rechts/ 2e str. links

mode
z u t p h e n

T r o e l s t r a l a a n 39-43, Z u t p h e n , T e l e f o o n (0575) 526080

houdt op 27 mei a.s. op de locatie Baakseweg 1
aanvang 09.30 uur een

boedeldag
De opbrengst is bestemd voor de restauratie
van de Dorpskerk

'erperkgoed!
We hebben weer een

uitgebreid assortiment

perkgoed. Leuk voor in

de border of een

mooie pot

ü l bak
Lobelia's
nu voor

Vorden
Ruurloseweg 65 A, 7251 LB Vorden

Telefoon 0575 - 55 36 71

Boordevol bu i t engewone t u i n i d e e ë n !



Nieuwen revolutionair product voor kamperplanten:

Provado® InsectenPin

én störmtieert de groet

Een opvallende nieuwkomer in
het assortiment van Bayer Huis
& tuiN is Provado InsectenPin.
Provado zorgt voor verbluffen-
de resultaten dankzij imida-
cloprid, een nieuwe en uniek
werkzame stof.

Dit gebruiksvriendelijke en doel-
treffende product is vanaf nu bij
plantenspecialist en tuincentrum
verkrijgbaar.

Provado InsectenPin
Wie van planten houdt, vindt in
Provado InsectenPin het ideale
middel om zijn planten te be-
schermen tegen schadelijke insec-
ten: stop het staafje in de pot, geef
regelmatig water en na één week
is het resultaat duidelijk zicht-
baar. De werkzame stof wordt snel
door de wortels opgenomen en ga-
randeert een zeer lange werking.
Ideaal is om Provado InsectenPin
preventief toe te passen, vooral in
de lente. Tevens wordt door Prova-
do een groeistimulerend effect
verkregen.
Provado InsectenPin is verkrijg-
baar in blisterverpakkingen van 20
staafjes en bevat 2,5% imidaclo-
prid.

Imidacloprid,
een nieuwe actieve stof
In de Bayer-laboratoria ontdekten
de onderzoekers na jarenlange re
search imidacloprid. Dit is een ac-
tieve stof die resoluut en doel-
treffend de strijd aanbindt met
zuigende insecten. De stof wordt

opgenomen door de wortels en
verspreidt zich 'systemisch' via de
sapstroom door de hele plant. Zo
zorgt imidacloprid voor een ui-
terst doeltreffende en langdurige
werking.

CD-rom 'gewasbescherming in
huis en tuin'
Voor de interactieve tuinliefheb-
ber is de cd-rom 'gewasbescher-
ming in huis en tuin' ontwikkeld,
een compleet naslagwerk, dat op-
lossingen biedt voor veel voorko-
mende tuinproblemen. De cd-rom
bevat gedetailleerde beschrijvin-
gen en afbeeldingen van vele
schadelijke insecten, schimmel-
ziekten, ongedierte en onkruiden,
inclusief uitvoerige aanwijzingen
voor het vermijden en bestrijden
hiervan.
Ook worden tal van nuttige tips
voor huis en tuin genoemd en
wordt de gebruiker rondgeleid
door een driedimensionale tuin.
Het keuzemenu is eenvoudig te be-
dienen en alle teksten en beelden
kunnen worden afgedrukt. De cd-
rom is verkrijgbaar bij de tuinvak-
handel.

Surf naar tuin.bayer.nl
Bayer Huis & tuiN ontbreekt na-
tuurlijk ook niet op de elektroni-
sche snelweg. Een muisklik vol-
staat om verbinding te maken met
de homepage. Van daaruit wordt
de gebruiker stapsgewijs naar een
antwoord of oplossing geholpen,
waarna hij/zij weer snel verder kan
tuinieren.

ZIJ GENIETEN

DUBBEL

VAN HUN
VAKANTIE

Dit jaar gaan ruim 6200
zieken en zwaar lichamelijk gehan-
dicapten met de Zonnebloem op
vakantie Het gaat om mensen die
afhankelijk zijn van intensieve ver-
pleging en verzorging Mensen die ,
door hun ziekte of handicap boven-
dien \aak ongewild aan huis ge-
bonden zijn. Daarom genieten zij
dubbe! ,nitie.

De Zonnebloem kan deze volledig
aangepaste en verzorgde vakanties
organiseren dankzij de hulp van
meer dan 6500 vrijwilligers. Ook ü
kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonne-
bloemvakanties', Giro
145, Breda.

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

de Zonnebloem

TOERELANTIJNEN
Nieuwtjes uit de reiswereld

Kinderhotels
De organisatie Kinderhotels
bestaat nu tien jaar. Intussen
hebben zich hierbij 78 hotels
uit Oostenrijk, Duitsland
Zwitserland, Liechtenstein en

de aangesloten bedrijven
"smileys' (lachende kinderge-
zichtjes) met als hoogste klas-
sering 5 smileys, die er bijvoor-
beeld garant voor staan dat er
per week minstens 60 uur be-

Alle toeristische informa-
tie op één website
ledereen die wel eens op in-
ternet surft, weet dat de hoe-
veelheid aanbieders van infor-
matie enorm is. Dat is natuur-
lijk fantastisch maar om de
juiste informatie, in het grote
aanbod, te vinden, wordt
langzamerhand een pro-
bleem.
Ex-VW directeur, F.O.H. Len-
ferink bedacht hier iets op. In
de afgelopen twee jaar heeft
hij alle toeristische en recre-
atieve informatie uit Neder-
land bij elkaar gezocht en sa-
men met de Universiteit
Twente en het website bedrijf
@lant is in Sneek, op één web-
site gezet (www.uit-in.nl).
De heer Lenferink, nu direc-
teur van Revital: "Deze websi-
te is een unicum in Nederland
en biedt de bezoeker heel
veel gemak. Ik ben ervan over-
tuigd dat met deze website
een belangrijke stap is gezet
om de enorme stroom toeristi-
sche informatie op het inter-
net te structureren. Langdurig
zoeken naar toeristische infor-
matie behoort nu tot het ver-
leden."
De website bestaat uit zes ca-
tegorieën. Eén van de catego-
rieën is 'reacties'. In deze cate-
gorie kunnen bezoekers hun
op- en aanmerkingen kwijt
maar ook hun vragen, nieuw-
tjes, ervaringen, reisverhalen
en zelfs hun foto's.

door Jan van der Blom

Directeur F.O.M. Lenferink:
"Ik verwacht heel veel van de-
ze categorie. Daarmee zal on-
ze website aan actualiteit en
spontaniteit winnen."
E-mail: revital@freemail.nl
Website www.uit-in.nl

Reisgidsen van National
Ceographic
Een heel nieuwe verschijning
op gebied van reisgidsen is de
serie National Geographic
Travelier, die door Kosmos
Z&K Uitgevers op de markt
wordt gebracht. Deze gidsen
bevatten alles wat je van een
reisgids mag verwachten.
Daarnaast bieden ze veel ex-
tra's, zoals de unieke foto's,
duidelijke kaarten, dwars-
doorsneden van belangrijke
gebouwen en themapagina's
met boeiende achtergrondin-
formatie. Dit maakt de boe-
ken niet alleen tijdens de reis
maar ook daarna tot een
waardevol bezit.
De zes tot nu toe verschenen
delen: Londen, New York,
Groot Brittannie, Frankrijk,
Parijs en Canada, zijn uitge-
voerd als paperback met een
omvang van 272 tot 400 pagi-
na's. De prijs varieert van
f. 39,90 tot f. 45- per deel.

Nieuwe jeugdherberg in
Roskilde (Denemarken)
Denk niet dat jeugdherbergen
uit de tijd zijn. In het Deense
Roskilde (u weet wel van het

Roskilde Rockfestijn) is een
nieuwe jeugdherberg geo-
pend. Danhostel, dat voldoet
aan de strengste milieunor-
men, beschikt over 152 slaap-
plaatsen verdeeld over 43 ka-
mers.
Info: Tel. +45.3313612.
Internet: WWW.danhostel.dk

Roskilde Festival
Van 29 juni tot en met 2 juli
wordt voor de 30e keer het
Roskilde Festival gehouden.
Op zeven locaties zullen gedu-
rende het festival 160 bands
en DJ's uit de hele wereld op-
treden. Hierbij o.a. The Cure,
Willie Nelson, Iron Maiden,
Crosby, Stills, Nash & Young
en Pearl Jam.
In Nederland kaarten te koop
bij Buro Pinkpop 046-4752500,
Plato 050-3135055 en het
Kaartenhuis 015-2136050.

"UK the guide" for young
tra vel Iers
Het Brits Touristenbureau
heeft speciaal voor jongelui
een gids uitgegeven van 84
pagina's. Hierin is van alles te
vinden wat makkelijk is voor
een bezoek aan Engeland.
Festivals, nachtclubs, de "cool-
est cities" van London tot
Manchester en ook heel ande-
re zaken als de 30 grootste
Britse filmacteurs aller tijden.
Het magazine is gratis ver-
krijgbaar bij de BTA kantoren.
Tel. 020-6077707.

Zuid-Tirol aangesloten. Ze
moeten daarvoor aan hoge ei-
sen voldoen. Terwijl de ouders
in alle rust van hun vakantie

geleiding is voor de kinderen.
Verder heeft elk kinderhotel
zijn eigen extra's. Zo beschikt
het baby- en kinderhotel

genieten worden hun kinde-
ren al vanaf vier weken oud
tot en met verzorgd. Er zijn
daarvoor zuigelingenverpleeg-
sters, gediplomeerde kleuter-
schoolonderwijzeressen en pro-
fessionele spelbegeleiders, die
er met elkaar voor zorgen dat
de kinderen de hele dag wor-
den beziggehouden en de va-
kantie van hun leven hebben.
Inplaats van sterren hebben

Trebesing over een kinderwe-
reld saunalandschap, waar
zelfs de kleinsten zich kunnen
vermaken in een bad van 20
cm diep met een watertenpe-
ratuur van 36graden. En in al-
le hotels geldt, dat ook de ou-
ders niet worden vergeten!
Info; Kinderhotels Europa
Postbus 10 - VillachDrobollach
Oostenrijk, tel 0043 4252/4411
WWW. Kinderhotels, com



Heeft u last van

WESPEN, MIEREN
of ander ongedierte?

Bel dan

OBS VORDEN
voor een snelle bestrijding

Tel. 0575-553283
b.g.g. O6-51106955

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE

BE DR IJ FS VERZORG ING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging is

dé arbeidsbemiddelaar voor de

agrarische sector, bouw, grond-, weg-

en waterbouw, metaalsector, groenvoorziening

en transportsector. Wij zijn op zoek naar de
volgende medewerkers:

Technische medewerkers
Wij zoeken handige medewerkers voor o.a. technische groothan-

dels, machinefabrieken en agrarische mechanisatiebedrijven.

Het betreft alle voorkomende technische werkzaamheden.

Beschik jij over een technische opleiding, ervaring in montage-,

constructie- en/ of laswerkzaamheden en eigen vervoer?

Dan kun je fulltime, maar eventueel ook parttime aan de slag.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op.

Medewerkers bouw
Ben jij iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en

houd je van fysiek werk? Dan ben jij misschien de persoon, die

wij zoeken voor werk bij verschillende bedrijven in jouw omge-

ving. Het werk gaat o.a. om metselen, timmeren, opperen, grond-

werk, machinewerk.Je kunt fulltime maar ook parttime aan de
slag. Interesse?

Medewerkers
varkenshouderij
Voor enkele varkenshouderijbedrijven zoeken wij medewerkers.

Het gaat om alle voorkomende werkzaamheden in de varkens-

houderij. Het betreft parttime vacatures bij verschillende bedrij-

ven. Een combinatie van meerdere bedrijven is tevens mogelijk,
zodat je fulltime aan de slag kunt.

De beloning is goed (conform CAO-Landbouw) en het betreft in

de meeste gevallen een vast dienstverband. Heb jij een opleiding

LAS en/of MAS en enige ervaring. Neem dan contact op.

Vakantiekrachten
Nog even en de vakantie begint. Wil jij de vakantie graag goed

(betaald) besteden, met een leuk vakantiebaantje? Neem dan

contact met ons op, want wij hebben werk wat bij jou past in

bijvoorbeeld de groenvoorziening, maar ook diverse andere
sectoren. Eigen vervoer is een pre.

Behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op

met de Bedrijfsverzorging, 0900-9896 en vraag

naar Sandra Bosman.

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Jansen's Metaalwaren BV is een 62 jaar bestaand familiebedrijf met 7 werknemers en is gevestigd
aan de Industrieweg te Vorden. Het bedrijf produceert diverse stansproducten.

Om de groei van werkzaamheden binnen verschillende afdelingen op te kunnen vangen, vragen wij op
korte termijn:

PRODUCTIEMEDEWERKER STANSERIJ

De functie omvat:
- het zelfstandig bedienen van meerdere machines,
- ondersteunende activiteiten diverse afdelingen.

De vereisten zijn:
- Zelfstandig kunnen werken.
- Grote inzet en teamgeest

Geboden wordt:
- Prettige werksfeer in een flexibel bedrijf.
- Naar prestatie, leeftijd, en ervaring een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie:
- Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen met D.Jansen, telefoon 0575-551564.

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

modekoopjes
dames-
gjlet o* nnvan 35,00 voor: ̂ D,UU

T-ShirtS met capuchon
damesmaten
nu 2 voor:
kindermaten ~i j- f\f\
nu 2 voor: l O5UU

CITY LIFE
T-shirts J

van 19,95 l
voor:

CITY LIFE
capri broek
van 25,00
voor:

week 20-00
aanbiedingen

geldig
t/m 28 mei

mode voor het he!0



NU SUPER VOORDELIG
Soms is het misschien wel te warm om onder een dekbed te liggen.

Maar tegen de ochtend is het toch wel prettig om iets over je heen te kunnen trekken
Dan is zo'n zomerdekbed een goede oplossing.

Over de verschillende kwaliteiten kunnen wij u in de winkel alles vertellen.

Summer Dream
Een zomerdekbed met een vulling

bestaande uit zijde met wol en
een 100% katoenen tijk.

1 persoons 135/200
van ƒ99,- nu
extra lang 135/220
van ƒ109,-

2 persoons 200/200
van ƒ159,-

nu

nu

ƒ59,-

ƒ69,-

ƒ99,-
LJts Jumeaux 240/200
van ƒ179,- nu/109,-
extra lang 240/220
van ƒ199,- nu/129,-

Puur Natuur
Vier seizoenendekbed met

een vulling van 100% katoen.

1 persoons 135/200
van ƒ199,- nu ƒ 139,-
extra lang 135/220
van ƒ249,- nu ƒ 169,-

2 persoons 200/200
van ƒ299,- nuƒ199,-

ƒ249,-
Lits Jumeaux 240/200
van ƒ349,- nu
extra lang 240/220
van ƒ399,- nu/299,-

Topaz
Luxe vierseizoenendekbed waarvan

een deel gevuld is met 100% scheerwol
en het andere met 100% wildzijde.

Met een tijk van soepele perkal katoen.

1 persoons 135/200
van ƒ279,- nu/199,-
extra lang 135/220
van ƒ299,- nu/239,-

2 persoons 200/200
van ƒ419,- nu/329,-

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ519,- nu/429,-
extra lang 240/220
van ƒ559,- nu/479,-

Cotton de Luxe
Luxe katoenen zomerdekbed

met een 100% katoenen vulling
en tijk.

1 persoons 135/200
van ƒ109,- nu ƒ79,-
extra lang 135/220
van ƒ119,- nu ƒ89,-

2 persoons 200/200
van ƒ189,- nu ƒ 149,-

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ209,- nu/169,-
extra lang 240/220
van ƒ229,- nu ƒ 199,-

Zomerzijde
Zomerdekbed met een vulling
van 100% moerbeizijde en een

fraaie katoenen tijk.

1 persoons 135/200
van ƒ179,-
extra lang 135/220
van ƒ209,-

2 persoons 200/200
van ƒ249,-

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ279,-
extra lang 240/220
van ƒ329,-

nu ƒ99,-

nu/129,

nu ƒ169/

1/199,

ƒ229,

nu

nu

Dons superlight
Zomerdekbed met een vulling van 90%
ganzendons en een 100% katoenen tijk,

licht van gewicht en erg soepel.

1 persoons 135/200
van ƒ299,- nu
extra lang 135/220
van ƒ329,-

2 persoons 200/200
van ƒ409,-

Lits Jumeaux 240/200
van ƒ459,-
extra lang 240/220
van ƒ489,-

ƒ179,-

nu/259,-

Deventer

Nieu\A/stad 44-48, Zutphen, lel. 0575-512816

1



Contact

• .

ZONDAG 28 MEI
JUBILEUMDAG IN CENTRUM VORDEN

t . *"Èt rm

RUNSVEL•TRIALDEMONSTRATI S MAR

•TOURTOCHT KLASSIEKE MOTOREHEN AUJO'S

•MOTORVAARDIGHEIDSDEMONSTFTIES

l BIKE RACES

PANDEMONSTRATIE

RMARKTflET LIVE-MUZIEK
/aar

-TRIKESVOORKIDS Vordense Auto- en Motorclub De Graafschaprijders



Autobedrijf
• Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
• Reparatie en onderhoud van alle merken auto's
• A.P.K. Keuringsstation
• Schade, reparatie en expertise

Dorpsstraat 27, 6999 AB Hummelo
tel. 0314 - 381660

NATIONAL!-.

AUTO
PAS mm

AUTO

En toch blijft

G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
uw adres voor:

Benzine, dieselolie, kolen, gas
en bielzen (ook op maat gezaagd)
palen, tegels, HBO en petroleum,
golfplaten enz.

En 't is bij ons niet te duur.

Bel even (0575) 55 18 11 of 55 12 17

VAM MOPPEN TOT SLICKS:
HARTELMAM MOTOREN

• alle merken, nieuw en gebruikt

• grote kledingshop met als specialiteiten

kinderkleding en dameskleding

• motorverhuur vanaf ƒ 90,- p. dag

• test uw motor op onze Fuchs-testbank

•lid van de BOVAG, RDW. FOCWA, SCM

• aluminium lassen

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

BAAK-ZUTPHEN

Tel.: 0575 - 44 11 12
7 dagen per week

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

Gtinno
Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden

Telefoon 0575-552414 of 0575-492118

Pannenkoeken - Restaurant

Voor de lekkerste ambachtelijk gebakken pannenkoek
van de Achterhoek !

feestjes - reeepties - vergaderingen buffetten -

ruime parkeergelegenheid - restaurant voor !()() personen - ruim tuin-terras
ge/ellige pannenkoekfeestjes - prettige bediening - kinderspeelhoek

Dagelijks geopend van 1 1. 00 tot 21.00 uur.
Keuken open van 11.30 tot 20.00 uur.

's Maandags gesloten.

Ruurloseweg 6 i , 7251 IA Vorden, telefoon 0575 556289, fax 0575 55635'»

VIZIER
OP

VORDEN
VORDEN heeft wel 65 zaken met een
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Voorwoord
Het vieren van een 50 jarig jubileum geeft de gelegenheid stil te staan bij "De Graafschapsrijders". Opgericht
op 23 mei 1950, heeft de vereniging een gestaag groeiend aantal leden. Een overzichtje daarvan geeft het vol-
gende: bij de oprichting: 50, in 1975: 320 en in 2000: 370 leden. De VAMC "De Graafschapsrijders" heeft veel
uiteenlopende activiteiten op haar lijstje staan: oriëntatieritten met de auto, toertochten voor motoren, een 40
+ kampeerweekend, motorcross en enduro. In alle disciplines heeft de vereniging en/of leden van de VAMC
meerdere Nederlandse Kampioenschappen behaald. Daarnaast werden in het dorp op verzoek van de Oranje-
vereniging en de VW Vorden diverse keren een stratencross georganiseerd op verschillende plaatsen. Ook als
er een zeskamp, touwtrekkerstoernooi of hardloopestafette georganiseerd wordt, is de VAMC van de partij.
Kortom het is een actieve, stabiele vereniging, met een goede strenge interne discipline, die zijn plaats onder
de sociale gezelligheidsverenigingen in Vorden dubbel en dwars verdiend heeft. De jubileumreceptie zal plaats
vinden op zaterdagmiddag 20 mei 2000. Verder is er op de jubileumdag zelf voor de Vordense bevolking op 28
mei a.s., een zeer gevarieerd programma, zoals u in deze jubileumkrant elders kunt lezen.
Bovendien zijn in onderling overleg met de Vordense Ondernemings Vereniging die zondag de winkels open.
Een dag om voor de Vordense bevolking veel te beleven en te zien.

Met veel gelukwensen bij dit jubileum,
De burgemeester van Vorden,

E.J.C. Kamerling

'De Graafschaprijders' 50 jaar VAMC
Het is ons een genoegen u in
het kader van ons 50 jarig jubi-
leum deze jubileumkrant aan
te mogen bieden.

Op 23 mei 1950 werd de VAMC 'De
Graafschaprijders' door zes perso-
nen opgericht. Getracht werd de
vereniging binnen de gemeente
een zo groot mogelijk bekendheid
te geven door onder andere het or-
ganiseren van een oriënteringsrit
ten behoeve van de Oranjevereni-
ging, een veilig verkeersrit in sa-
menwerking met de Rijkspolitie.
Ook toen al stond een goede sa-
menwerking met de gemeente en
de politie hoog in het vaandel. We
moeten ook niet vergeten dat we
toen aan het begin stonden van
het individueel gemotoriseerde
tijdperk.
In heel Vorden waren in 1950 ±20

auto's en ±10 motoren aanwezig.
Het jaar 1950 werd afgesloten met
38 leden. Wat ooit begonnen is
met 6 leden is nu in 2000 uitge-
groeid tot ±370 leden.

De VAMC is op een zeer breed
front aktief; motorcross/enduro,
grote toerafdeling en oriënterings-
ritten. De motorcross vindt al 38
jaar plaats op ons eigen clubcir-
cuit 'Delden' met goede samen-
werking van de grondeigenaren.
Deze diversiteit aan aktiviteiten
maakt onze vereniging zeer boei-
end. Een goed beleid van de club
heeft er voor gezorgd dat er nu na
50 jaar nog steeds een gezonde
vereniging staat die in al deze dis-
ciplines in Nederland een belang-
rijke plaats in neemt, wat onder
andere blijkt uit meerdere Neder-
landse Kampioenschappen zowel

individueel als in team verband.

Het jubileumjaar 2000 staat bol
van aktiviteiten, zoals op 28 mei
op zondagmiddag in Vorden een
Jubileumdag op wielen met onder
andere trialdemo, toertocht voor
klassieke motoren en auto's, mo-
derne motoren, mini bikes, zij-
span demo, etc. Een dag voor elk
wat wils. Verder organiseren we
dit jaar nog een zesdaagse Jubi-
leumtoertocht voor motoren, het
Nederlands Kampioenschap
Oriëntatieritten en als klap op de
vuurpijl de Kampioensenduro op
24 en 25 november met alle top-
pers aan de start. Deze Kampioen-
senduro moet een zwaar evene-
ment voor de deelnemers worden
met aan het slot een daverend
feest voor iedereen.

Om al deze evenementen te la UMI
slagen is veel medewerking van al-
le kanten nodig, zoals van de ge-
meente Vorden, politie, omwonen-
den van onze evenementen, enz.
En natuurlijk niet in de laatste
plaats onze eigen leden. De evene-
menten van de VAMC 'De Graaf-
schaprijders' hebben ook zeker bij-
gedragen aan de bekendheid van
de gemeente Vorden wat het toe-
risme en de industrie ook ten goe-
de komt. Namens het bestuur wil
ik iedereen die de VAMC een
warm hart toedraagt hartelijk be-
danken voor de steun in de afgelo-
pen jaren. En deze steun zullen we
in de toekomst ook zeker nodig
hebben, aangezien wij als vereni-
ging op alle fronten aan de top
mee willen blijven draaien. De
VAMC viert dan nu wel het 50 jarig
jubileum, de VAMC is echter 50 ja-

ren jong en zal met alle inzet de
auto en motorsport in de toe-
komst blijven promoten.

Namens het bestuur van de VAMC
'De Graafschaprijders',

Joop Wuestenenk , voorzitter

Een terugblik op 50 jaar VAMC
Op 23 mei 1950 werd in café De
Zon te Vorden de oprichtingsver-
gadering gehouden en een voorlo-
pig bestuur samengesteld. De
mannen van het eerste uur waren:
H. Luth - voorzitter; DJ. Rouwen-
horst - secretaris; H.W.C. Haver-
kamp - penningmeester en de le-
den E.J. van Tongeren, A. Plomp en
R.G.J. Kuypers. Het doel van de^e
vereniging was het bevorderen
van de auto- en motorsport in Vor-
den.

Nu 50 jaar later is de club nog
steeds springlevend, groot en
sterk, met evenveel enthousiasme
als destijds bij de oprichters. Eind
1950 waren er 38 leden, thans telt
de vereniging een ledental van
ruim 360. In 1950 stond men nog
pas aan het begin van het indivi-
dueel gemotoriseerde tijdperk.
Geen centen en toch sport willen
bedrijven was een moeilijke opga-
ve. Vandaar dat in den beginne
oriënteringsritten per fiets, behen-
digheidswedstrijden op Koningin-
nedag en samen met de Rijkspoli-
tie opleidingen verzorgd werden
met als gemeenschappelijk doel
de verkeersveiligheid.
Eind 1952 wordt de aanvraag tot
aansluiting bij de KNMV positief
beoordeeld en is het begin ont-
staan van een tot op heden over
het algemeen perfect lopende sa-
menwerking. In 1957 en 1958 ont-
stonden er bestuurlijke proble-

men, met als gevolg een drastische
daling van het ledental. Voorge
steld werd om de VAMC "op te la-
ten gaan" in Zutphen of Hengelo
(G). Een dieptepunt in het vijftigja-
rig bestaan. Dit samengaan zag
toenmalig secretaris Jan Rouwen-
horst totaal niet zitten en in zijn
eentje wist hij de club door die
moeilijke jaren heen te loodsen.
Na verloop van tijd werd het een-
mansbestuur aangevuld met nieu-
we enthousiaste mensen. Bertus
Pardijs werd de nieuwe voorzitter,
onder diens jarenlange leiding en
middels een gedegen beleid is er
een gezonde vereniging ontstaan,
die overal in den lande aanzien

verworven heeft. Ten tijde van het
25-jarig bestaan in 1975 werd Ber-
tus Pardijs vanwege zijn grote ver-
diensten voor de vereniging tot
erevoorzitter benoemd.

De VAMC is altijd actief geweest in
de organisatie van diverse auto- en
motorsportevenementen. Zo werd
36 keer met succes de befaamde
"Oost Gelderlandrit" georgani-
seerd; een enduro meetellend
voor het Nederlands kampioen-
schap. Ook was Vorden een drietal
keren het strijdtoneel van de
KNMV-kampioensrit; een twee-
daagse kampioensenduro met in-
ternationale deelname. Behalve de

wegrace is de club in bijna iedere
tak van auto- en motorsport actief.
De vereniging heeft al die jaren de
ontwikkelingen in de sport ge-
volgd en daarop tijdig ingespeeld.
Voor de onderscheiden disciplines
in de sport zijn verschillende com-
missies met eigen verantwoorde-
lijkheden binnen de vereniging
werkzaam.
In 1987 ging een lang gekoesterde
wens in vervulling; clubgebouw
'Het Kontaktpunt' in Kranenburg
werd in dat jaar geopend. Van de-
ze ontmoetingsplaats wordt veel-
vuldig gebruik gemaakt, hetgeen
de saamhorigheid en onderlinge
band prima ten goede komt. Ook
anderszins blijven de leden uitste
kend op de hoogte; want sedert
1966 komt het clubblad "De Graaf-
schaprijder" gemiddeld vier keer
per jaar uit.

Op sportief gebied deden vele le-
den van de vereniging van zich
spreken.
Vele Nederlandse kampioenschap-
pen werden en worden er door
VAMC-ers behaald zoals Neder-
lands kampioenen enduro en
oriënteringsritten, zowel individu-
eel als met de clubteams. De be-
kende vliegende postbode Jan Oos-
terink werd in 1969 kampioen mo-
torcross 250-CC op een CZ. Niet te
vergeten de deelname met club-
teams aan de Nederlandse Zes-
daagse (enduro) van 1984 en 1993

te Assen en omgeving. Dit is
slechts een summiere weergave
van de vele aansprekende resulta-
ten die de afgelopen 50 jaar door
leden van de VAMC behaald zijn.
Er gaat praktisch geen jaar voorbij
of ten tijde van de jaarlijkse feest-
avond begin februari kunnen er
door de wethouder van sportza-
ken van de gemeente Vorden Ne-
derlands kampioenen gehuldigd
worden.

De vereniging telt momenteel
twee ereleden: Willem Bielder-
man (jarenlang voorzitter) en Jan
Rouwenhorst (ruim 40 jaar be-
stuurslid, waarvan vele jaren se
cretaris en penningmeester. Zij
waren gedurende decennia het vi-
sitekaartje van de vereniging. Mid-
dels dit artikel hebben wij u lezer
van deze krant - zonder volledig te
zijn - een idee willen geven van de
belangrijkste wetenswaardighe-
den en activiteiten van de Vorden-
se Auto- en Motorclub gedurende
de afgelopen vijftig jaar.
De VAMC "De Graafschaprijders"
is zoals u gemerkt hebt springle-
vend, steeds vernieuwend - ook in
de breedte - en derhalve zeker van
plan om tot in lengte van jaren
door te gaan met de organisatie
van evenementen met als motto
'voor elk wat wils': want het blijkt
dat veel mensen uit alle lagen van
de bevolking liefhebber zijn van
de auto- en motorsport.



Weevers

VAMC

met hun

50 jarig

jubileum

Hotel Restaurant

Bakker-Vorden
Telefoon (0575) 55 13 12

Voor al uw festiviteiten
van groot tot klein

Ook voor afhalen van
warme- en koude schotels

UNION - BATAVUS - GAZELLE - SPARTAMET

Ook verhuur en reparaties onderdelen

ZWEVERINK
Uw fietsspedalist

IEKINK 8 - HENGELO (G.) - TEL. (0575) 46 28 88

Op vertoon lidmaatschapkaart V.A.M.C.
10% korting op nieuwe fietsen en onderdelen

Zutphen
"Industrieterrein De Revelhorst"
Gelderhorst 5 7207 BH
Tel. 0575-572032

Eefde

Schoolstraat 11 7211 BA
Tel. 0575-512834

E-mail: receptie.0041 @mazdanet.nl internet: www.mazda-lenselink.nl

Wij van Autobedrijf Lenselink feliciteren motorclub
"De Graafschaprijders" met hun 50-jarige jubileum.

VAN ZEEBURG
& VISSER

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON (0575) 55 15 31

Uw vertrouwde adres in Vorden
NVM
MAKELAAR

U denkt over een nieuwe fiets, brommer
of een prima gebruikte fiets?

Hét adres met de grote sortering

en een prima naservice:

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

Meer geld uitgeven dan u van plan was?

Eén telefoontje naar uw RaboTeleSpaarrekening

en u kunt opnemen wat u wilt. En storten gaat

al even gemakkelijk.

Graafschap West
Telefoon (0575) 55 81 00

Rabo TeleSparen is een spaarrekening voor particulieren.

Zo s i m p e l i s ' t . R a b o T e l e S p a r e n .



Jubüeumprogramma VAMC
Zaterdag 20 mei

14.30-16.30 uur Receptie 50 Jaar VAMC
Zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10, Vorden

Start toertocht klassieke auto's bij Hotel Bakker in Vorden

Feestavond voor genodigden in zaal 'De Herberg'
met bekendmaking van VAMC Motorsportman van de 20e eeuw

Zondag 28 mei Jubileumdag in het centrum van Vorden

10.30-12.00 uur Vertrek VAMC Toertocht vanaf clubgebouw aan de Eikenlaan 2
in Kranenburg (gemeente Vorden)

11.00 uur

13.00 uur

13.00 uur
13.30 uur

13.00-14.30 uur

14.00 uur
14.15 uur

14.30 uur
14.45 uur

15.00 uur

15.15 uur

15.30 uur
15.45 uur

16.00 uur

16.15 uur
16.30 uur

17.00 uur

Start jubileumdag in het centrum van Vorden
(rondom N.H. Kerk)

Training minibikes
Eerste heat minibikes

Stop toertocht klassieke motoren in centrum Vorden

Trialdemonstratie Marcel Brunsveld
Tweede heat minibikes

Optreden Line-dancers
Derde heat minibikes

Rijvaardigheidsdemo zij span
en solomotoren
Jan Knol
Vierde heat minibikes

Optreden Line-dancer
Trialdemonstratie
Marcel Brunsveld

Rijvaardigheidsdemo zij span
en solomotoren
Jan Knol
Vijfde heat minibikes
Optreden Üne-dancers
op klompen

Sluiting

Tijdens de jubileumdag is er een grote motormarkt waaraan diverse motorzaken meedoen. Ook Europees Kampioen zijspanwegrace Wim Verwe-
ijmeren en zijn bakkenist Koen Kruip zijn op deze dag met hun zijspan van de partij. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich uitleven op mini-trik-
es. Verder groot terras met live-muziek

Verlotingsbon
Lever deze verlotingsbon op zondag 28 mei in bij de stand van de VAMC en maak kans op één van de diverse leuke prijzen die De Graafschaprijders op

deze dag weggeven.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer: .



Tourafdeling De Graafschaprijders in beeld

Vorig jaar was VAMC de Graafschaprijders voor de 3e keer de Nederlandse club met de meeste deelnemers aan het FIM MOTOCAMP. Dit internationale evenement is wat minder massaal
dan de Fim Ralley, maar toch nog goed voor circa 300 bezoekers, dit keer in Harogate (Yorkshire dales) Noord Engeland. De foto is gemaakt in Cornwall (Zuid Engeland). Een viertal VAMC
leden maakte een 14 daagse Engelandtoer met het MOTOCAMP in Harogate als eindbestemming.

Beginjaren 90 ontstond bij de Graafschaprijders een toenemende groep
toerrijders, die bij wijze van vakantie naar de FIM RALLEY's in het bui-
tenland gingen. Deze foto is gemaakt in 1992 toen deze FIM RALLEY
plaats vond in Edinburgh in Schotland.

Een FIM Ralley is goed voor deel-
name van 1500 tot 2000 motorrij-
ders uit tientallen landen. De
maaltijden voor deze bezoekers
worden verzorgd door de organi-
satie. De Graafschaprijders die in
1994 Havirov in Tjechië bezoch-
ten lieten zich het diner goed
smaken. Van links naar rechts De-
siree van Gorp, Marco Benschop,
Jan Rouwenhorst, Richard de Jong
en rechts van de tafel Wouter Me-
melink, Gerrit Bloemendaal, en
daar tussen het gezicht van nog
een Nederlandse deelnemer. Het
volle bord op de voorgrond is van
de fotograaf Gerard Hartman.

In 1993 ging de FIM Ralley naar Hasselt in België. De foto toont de ge-
bruikelijke parade, waarbij de toerrijders van deelnemende landen-
teams met nationale vlaggen op de motor door de stad geleid worden
om zich aan het publiek te presenteren.

In 1995 werd de FIM Ralley georganiseerd in Malselv, ruim boven de
poolcirkel in Noorwegen. Veel toerrijders combineerden dit met een be-
zoek aan de Noordkaap. Onder de 8 deelnemende Graafschapiijders was
ook Jan Rouwenhorst die in zijn 70e levensjaar nog deze monstertocht
ondernam (enkele reis 3500 kilometer). Op de foto een koffiepauze met
uitzicht op de fjorden met nog 250 kilometer te gaan naar de meest
noordelijke punt van Noorwegen.

Inmiddels al 18 jaar organiseert VAMC de Graafschaprijders dichterbij
huis een 40 plus weekend. Een vaste groep deelnemers komtjaarlijks te-
rug op dit oergezellige evenement op het veld van de touwtrekvereni-
ging van het Medler (gemeente Vorden). De foto met barbecue is van
1996. Het weekend is compleet met toertocht, feestavond en wordt af-
gesloten met een klootschietwedstrijd op de zondagmorgen.

Ook van deze Engelandtoer in 1999 is deze campingfoto in midden Wales, een mooi vakantieland. Voor degenen die van steile hellingen houden, is het Lake District (Noord Engeland)
aan te raden. De Hardknott-pass klimt met 33%. Zelfs de meest ervaren toerrijder giert de adrenaline dan door het bloed.

Eigen toerevenementen VAMC
Wilt U ook met toerrijden beginnen, pas dan op want het werkt verslavend, zeker in het gezellige maar toch fanatieke clubverband van VAMC de Graafschaprijders. De toercommis-
sie heeft een aantal jaarlijks terugkerende eigen VAMC evenementen op de toerkalender:

- het clubweekend naar Jalhay in de Belgische Ardennen in april;
- een 3 daagse Sauerland-toer in het pinksterweekend;
- de kastelentoer eind juni;
- een 2 daagse Teutoburgerwald-toer in augustus;
- het 40 plus weekend in september;
- de Sinterklaastoer de laatste zondag van november.
In dit jubileumjaar staat een extra 8 daagse jubileumtoer in de eerste week van augustus op het programma.

De toercommissie informeert de leden met een maandelijkse toerbrief. Hier in staat elke maand een aantal binnenlandse toerritten van andere clubs, die gezamenlijk bezocht kun-
nen worden. Deelnemers verzamelen zich zondagsmorgens voor vertrek vanaf het clubgebouw aan de Eikenlaan in Kranenburg (gemeente Vorden). Deze toertochten tellen mee voor
de clubcompetitie, net als de maandelijkse clubavond op de laatste woensdag van de maand. Wilt u ook mee rijden, kom dan vrijblijvend naar een clubavond, proefde sfeer en Ger-
ard Hartman zal u graag als toerlid inschrijven.



Mede-oprichter en erelid Jan Rouwenhorst (76) en het jongste toerlid Matthijn Nijenhuis (24):

'De sfeer binnen de dub is erg goed'

De Vordense Auto- en Motor-
dub De Graafschaprijders be-
staat deze maand 50 jaar. Re-
den voor de redactie om eens te
gaan praten met het oudste en
jongste toerlid van de vereni-
ging: Jan Rouwenhorst (76) en
Matthijn Nijenhuis (24). Jan
Rouwenhorst uit Hengelo (Gld)
is er vanaf het begin bij. Hij is
één van de oprichters van de
vereniging en erelid. Rouwen-
horst prijst de saamhorigheid
binnen de club. "De leden staan
altijd voor elkaar klaar", zegt
hij. Matthijn Nijenhuis uit Did-
am is drie jaar lid van De Graaf-
schaprijders. Ook hij heeft het
uitstekend naar de zin bij de
Vordense Auto- en Motorclub.
"Het leukste evenement binnen
de club vind ik de 3-daagse naar
Sauerland tijdens het Pinkster-
weekend. Dat zijn hele gezelli-
ge dagen want elk jaar kom je
weer dezelfde mensen tegen".

Hoe lang rijdt u al motor?
Jan Rouwenhorst: "Vanaf 1946, dat
is nu dus 54 jaar. Ik ben destijds
begonnen met een Arial 500 cc zij-
klepper. Later heb ik die ingeruild
voor een BSA uit het Canadese le-
ger. Vervolgens heb ik diverse
BMW's gehad. De laatste jaren ben
ik helemaal verslingerd aan Hon-
da. Ik vind 'Jappen' erg mooi en
wilde dat wel eens proberen. In
eerste instantie heb ik toen een
Honda CBR 1000 gekocht waar-
mee ik in vier jaar tijd 56.000 kilo-
meter heb gereden. Daar kwam
abrupt een einde aan toen ik vijf
jaar geleden van een ladder viel en
mijn rug brak. Toen ik eenmaal
weer hersteld was adviseerde de
chirurg - die zelf ook motor rijdt -
om een Honda CBR 600 aan te
schaffen. Voor mijn rug is dat veel
beter. Eigenlijk pas zo'n type mo-
tor helemaal niet bij mijn leeftijd,
want het is een sportmotor en ik
ben al een oude kerel. Ha. Ha.
Maar van de andere kant ben ik ge-
woon heel jong voor mijn leeftijd.
Daar komt nog bij dat deze motor
gewoon heel lekker rijdt. En dat is
natuurlijk het allerbelangrijkste".

Matthijn Nijenhuis: "Ik heb de af-
gelopen jaren vier motoren gehad.
Eerst een Yamaha Diversion 600,
daarna een Suzuki GSX, toen weer
een Yamaha Diversion - maar dan
een 900 cc - en nu rijd ik een Hon-
da Pan European ST 1100. De me
ningen over deze motor zijn nogal

verdeeld. Sommigen noemen het
een 'fluitmotor'. Zelf vind ik het
een heel mooie motor en erg ge-
schikt om veel toerkilometers mee
te maken. Het is misschien alleen
geen motor die bij mijn leeftijd
past. Meer een motor voor 50-plus-
sers met grijze haren. Maar goed,
de eerste grijze haren heb ik al,
dus wat dat betreft kun je er niet

je vroeger van het ophalen van de
toto- en lottoformulieren bij de
mensen aan huis. Daar ging erg
veel tijd inzitten en dat werk
kwam ook elke week weer terug.
Maar we hebben er toen wel voor
gezorgd dat de club nu een gezon-
de financiële basis heeft".

Matthijn Nijenhuis: "Wat ik verder
ook heel belangrijk vind is dat er
hele duidelijke afspraken zijn over
hoe er in een groep wordt gere-
den. En daarbij is het helemaal
niet belangrijk of je veel of juist
weinig ervaring hebt; iedereen
houdt rekening met elkaar. Ook
de clubavond - elke laatste woens-
dag van de maand - vind ik erg ge-
zellig. Je hebt dan alle gelegenheid
om met elkaar te praten".

Wat is uw leukste en spannendste er-
varing binnen de dub?
Jan Rouwenhorst: "Ach, er is altijd
zoveel leuks te beleven bij de club.
Wat mij nu het eerst te binnen
schiet, is het 40-jarig jubileum van
de vereniging en de kampioensrit
die ter ere daarvan werd gehou-

nend vind ik de grote evenemen-
ten zoals de internationale FIM-
Rally of het FIM-kamp. Dat zijn
schitterende happenings met veel
deelnemers. En 's avonds is het al-
tijd groot feest en er zijn nooit pro-
blemen. Menig sportevenement
kan daar een voorbeeld aan ne-
men".

Wat vindt u het leukste evenement van
de VAMC?
Jan Rouwenhorst: 'De toerevene
menten vind ik het leukste. Vooral
het 40-plustreffen is altijd erg ge
zellig. Je gaat dan met een kleine
re groep motorliefhebbers op pad
die - zoals de naam zal zegt - alle
maal de veertig gepasseerd zijn.
Verder vind ik ook de Oost-Gelder-
landrit elk jaar weer een schitte-
rende belevenis".

En jij Matthijn: wat vind jij het leukste
evenement binnen de club?
Matthijn Nijenhuis: "Dat is moei-
lijk te zeggen, want de club orga-
niseert zoveel. Wat me wel opvalt,
is dat het altijd perfect georgani-
seerd is. Zo staan de routebeschrij-

vroeg genoeg aan beginnen. Ha,
Ha".

Wat is er zo leuk aan De Graafschap-
rijders?
Jan Rouwenhorst: "Met name de
saamhorigheid binnen de club. Ik
neem mezelf maar even als voor-
beeld: toen ik vijf jaar geleden
mijn rug brak heb ik gewoon heel
veel aan de vereniging gehad. En
ook nu staan ze weer voor me
klaar. Ik heb namelijk onlangs
mijn heup gebroken. Op dergelijke
momenten zijn de leden er ge
woon voor je. Het is dus echt een
club die je helpt bij het verwerken
van moeilijke momenten. Ook in
de periode dat ik mijn partner
verloor heb ik veel aan de vereni-
ging gehad.
Die betrokkenheid zie je ook weer
terug als het gaat om het vele
werk dat binnen de club wordt
verricht. Niemand is te beroerd
om een hand uit te steken. Of het
nu gaat om het opruimen en
schoonmaken na afloop van de
Oost-Gelderlandrit of het vele
werk dat telkens weer gaat zitten
in het uitbrengen van een club-
blad, er zijn altijd voldoende vrij-
willigers te vinden. En wat dacht

den. Dat was ontzettend leuk. Ik
herinner me vooral de voortreffe
lijke organisatie en ook de mede
werking van het bedrijfsleven aan
dat jubileumjaar door middel van
sponsoring was enorm. Ik hoop
dat we eind deze maand opnieuw
op zo'n geslaagd jubileum terug
kunnen kijken. De spannendste
ervaring met de club was een
rechtzitting bij de Raad van State.
De gemeente Lochem werd des-
tijds door aanwonenden van het
Grote Veld gedagvaard. Met de
cross en enduro maakten we ge
bruik van het Grote Veld. Ik had
een brief geschreven naar de voor-
zitter van de Raad van State met
daarin een pleidooi voor de mo-
torsport. Later bij de rechtzitting
maakte de rechter gebruik van de
argumenten die ik in mijn brief
had aangevoerd. De aanwonenden
werden in het ongelijk gesteld en
de VAMC mocht van het Grote
Veld gebruik blijven maken".

Matthijn Nijenhuis: "De leukste er-
varing was tijdens een clubweek-
end in de Ardennen. Een lid van
de club zette zijn tentje daar zo
dicht bij de beek op dat hij er 's
avonds laat languit inviel. Span-

vingen altijd keurig op papier. Er
zit nooit een fout in want ze wor-
den van tevoren altijd nagereden.
Het resultaat is dat je als deelne
nier aan een toertocht altijd lek-
ker foutloos kunt rijden. En voor
de mensen die de route uitzetten
is het altijd een sport om zoveel
mogelijk bochten en zo min mo-
gelijk stoplichten in de route te
verwerken. Maar het leukste eve
nement binnen de club vind ik de

3-daagse naar Sauerland tijdens
het Pinksterweekend. Dat zijn hè
Ie gezellige dagen want elk jaar
kom je weer dezelfde mensen te
gen.".

Wat zou u binnen de vereniging willen
veranderen?
Jan Rouwenhorst: "Eigenlijk niets,
omdat het gewoon een gezonde
vereniging is die goed draait. Ook
over het functioneren van het be
stuur ben ik erg tevreden. Bij elk
nieuw bestuur zie je dat er kleine
veranderingen worden doorge-
voerd waardoor de vereniging bij
de tijd blijft.
Met name op het gebied van ge
luids- en milieu-eisen vind ik dat
dit bestuur precies aanvoelt wat er
leeft in de samenleving en daar
ook naar handelt".

Wat is uw inbreng binnen de vereni-

"Ik heb zelf jarenlang in het be
stuur gezeten. Sinds ik uit het be
stuur ben gestapt, bemoei ik me
op dat terrein nergens meer mee.
Wel blijf ik als lid actief door posi-
tief mee te denken en mee te doen
aan allerlei evenementen zoals
het 40-plustreffen. Ook als vrijwil-
liger ben ik actief binnen de ver-
eniging. Bijvoorbeeld door bij de
toerriten plaats te nemen achter
de schrijftafel. Maar het mooiste
vind ik toch nog wel het vergaren
van punten voor de club door zelf
mee te rijden met de toerritten.
Want het plezier in motorrijden
blijft natuurlijk de basis van al-
les".

En jij Matthijn, wat zou jij binnen de
vereniging willen veranderen?
Matthijn Nijenhuis: "Niets. Voor
mij hoeft er niet zo zonodig iets te
veranderen. Ik heb het gevoel dat
het zo prima draait".

Wat is jouw inbreng binnen de vereni-
ging?
"Mijn inbreng binnen de club is
het helpen als vrijwilliger. Zo heb
ik vorig jaar meegeholpen met op-
ruimen en schoonmaken na af-
loop van de Oost-Gelderlandrit. Ik
vind dat wij als motorsportliefheb-
bers erg zuinig moeten omgaan
met het milieu. Gelukkig besteedt
de vereniging daar erg veel aan-
dacht aan. In mijn ogen is dat ook
de enige manier om ook op lange
re termijn van deze hobby te kun-
nen blijven genieten".



Vispoortplein 4

7201 ETZutphen

Telefoon: (0575) 516646

Telefax. (0575) 514485

Autobedrijf A. Wiselink B.V.

VÓÓRAF WETEN WAA.R JE AAN TOE BENT

Bij Opel houden we van duidelijkheid. En zeker

van duidelijkheid in tarieven. Vandaar dat wij als

officiële Opel dealer uniforme adviesprijzen hante-

ren voor inspectie of onderhoud aan uw Opel.

Bij ons betaalt u dus, ongeacht het motortype

of uitvoering, een

vaste adviesprijs per

model, inclusief alle

werkzaamheden en

vervangingen die bij

een inspectie- of

onde rhoudsbeur t

horen. Op het over-

zicht kunt u zien

Model

Corsa/Tigra

Astra

Vectra/Zafira

Omega

Inspectie*
Bij km-stand

15.000-45.000-
75.000

299,-
299,-
349,-
379,-

Onderhoud
Bij km-stand

30.000 - 60.000 -
90.000

479,-
509,-

559,-
589,-

APK**
i.c.m.

onderhouds-
beurt

gratis

gratis

gratis

gratis

Om in topconditie te blijven dient iedere Opel

tenminste l x per jaar (of iedere 15.000 km) een

onderhoudsbeurt te krijgen. Bij ons wordt uw Opel

dan grondig gecontroleerd door deskundige specia-

listen die gebruik maken van geavanceerde

diagnose-appara-

tuur. En vanzelf-

sprekend gebruiken

wij uitsluitend ori-

ginele Opel-onder-

delen als er iets ver-

•vcdrijderskornng f 55,- / toeslag dieselmotoren » f60,-. Tarieven i
" exd. f22,50 afmeld/administratiekosten en evt. loeslagei

Voor niet genoemde (oudere) modellen personenauto's gelden

ijn gebaseerd op adviesprijzen van Opel Nederland B.V.
i.v.m. 4-gaslot (f38,50) en roetmeting (f88,-)
de tarieven van het vergelijkbare (huidige) model.

vangen moet wor-

den aan uw Opel.

wat de juiste prijs voor uw Opel is.

Zo weet u vóóraf precies wat u betaalt en krijgt u

géén verrassingen achteraf!

Indien blijkt dat een onderdeel aan vervanging toe

is of gerepareerd moet worden, dan informeren wij

u vanzelfsprekend vóóraf wat daarvan de exacte

prijs is. Overigens, onze prijzen voor reparatie zijn

net zo concurrerend als die voor onderhoud.

Ook een APK-keuring voeren wij graag voor u uit.

In combinatie met een onderhoudsbeurt doen we

dat zelfs gratis!

Al met al weet u inmiddels dat u bij ons goed zit

voor onderhoud en reparatie van uw Opel.

Een geruststellend gevoel, nietwaar?

Bezitters van een Opel met een kenteken deel I registratie na 31 augustus 1995 profiteren bovendien van de
unieke Opel Master Service Garantie - wij geven u graag alle informatie!

Fa. A. Beeftink en Zn.
LOON- EN GRONDVERZETBEDRUF

• Handel in zand en grind enz.
• Bosbouw o.a.

klepelmaaier en plantgaten woelen
mobiele versnipperaar met kraan

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
Tel. (0575) 55 12 49 b.g.g. 55 25 03
Fax (0575) 55 20 95

Dorpsstraat 14 - 7218 AD Almen
Tel. (0575)43 1292

AUTO VVN
VERKOOP, REPARATIE en ONDERHOUD alle merken auto's

APK-keuringsstation

TORENSTAD SPORTWEAR
Tel: 0653 - 763119

Fax: 0575 - 510137

VRAAG NU ONZE NIEUWE BROCHURE AAN

AYIKY Consulent

MAYCKEL REINTJES

/ Verzekeringen
/ Financieringen
/ Hypotheken
/ Sparen

Burg. Vunderinkhof 8, Vorden. Tel. (0575) 55 14 17

AUTOBEDRIJF

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 12 62. Fax (0575) 46 10 94

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S

ONDERHOUD EN REPARATIE

INBOUW AIARM INSTALLATIES

SCM GOEDGEKEURD

Indoor Sport Vorden
* Fitness * Kapsalon
* Cardip fitness * Complete sauna
ir Aerobics * Zonnestudio
* Schoonheidssalon * Sportmassage

* Sportshop
* Kinderspeelhoek
* Vergaderruimte

Lelijk weer?? LEKKER NAAR DE SAUNA!
Overweg 16 - 7251 JS Vorden - » (0575) 55 34 33

Het adres voor:

& AUTO-STYLING

* Banden (personen-, terrein- en bestelauto)
* Sportvelgen * Accu's
* (Sport-) Uitlaten * Verlagingssets
* Schokbrekers * Auto-styling

Openingstijden: Ma - Vrij: 08.00 uur tot 20.00 uur
Za.: 09.00 uur tot 17.00 uur

Burg. Galleestraat 67-B, 7251 EA Vorden
Tel. 0575 - 55 36 56 Fax. 6575 - 55 26 82



VAMC sterk in oriëntatieritten
De oriënteringsrittensport is
voor de één een sport en voor
de ander een hobby, waarbij
per auto of motor een rit wordt
gereden volgens een routebe-
schrijving, die men van tevoren
van de organisatie ontvangt. De
opdrachten moeten in de aan-
gegeven volgorde worden uitge-
voerd. Dit is in het kort een de-
finitie van een oriënterings- of
puzzelrit.

Hoewel de lichamelijke inspan-
ning minimaal is, valt de oriënta-
tie toch te rekenen tot de sporten.
En wel een soort denksport, even-
als dammen en schaken. Boven-
dien wordt men extra vertrouwd
en behendig met de auto. Uit de
historie van 'De Graafschaprijders'
blijkt dat bij de motorclub in de
eerste jaren alleen maar ritten
werden verreden. Zoals verkeers-
ritten op Koninginnedag en bij de
5-mei viering. Uit de historische
feiten valt wel op te maken dat het
voornamelijk toeristische routes
betrof, waarbij de nadruk lag op
het toeren en in mindere mate op
het denkwerk. De ritten hadden
ook als doel de bevordering van de
verkeersveiligheid. De eerste ritten
waren een oriënteringsrit ten be-
hoeve van de Oranjevereniging op
10 juni 1950 en een Veiligverkeers-
rit op 29 juni 1950 in samenwer-
king met de Rijkspolitie. Bekende
namen uit de beginperiode zijn
onder andere Jan Bakker, Jan Rou-
wenhorst, Groot Bramel, Van Ark
en Bergsma.

In de jaren 70 wordt langzaam
met de traditie gebroken en werd
het denken belangrijker dan de
route. Aan cross en enduro werd
in de beginjaren nog geen aan-
dacht geschonken, dit kwam pas
omstreeks 1960. In 1952 werd
reeds de eerste Nachtrit georgani-
seerd in samenwerking met nabu-
rige clubs uit Almen, Gorssel en
Zutphen. In de 60-er jaren deden
ook veel bromfietsers mee aan de
ritten bij de Graafschaprijders, bij-
voorbeeld een Nachtrit in 1960
trok 67 deelnemers waaronder 40
bromfietsers.
In de beginjaren 70 zijn er de be-
kende rittenrijders als Herman
Klein Brink en Anto Wolsheimer
op hun BMW's. Een nieuwe gene-
ratie diende zich aan. Bert Rege-
link, Gerard Versteege en Jan Lui-
ten kwamen sterk opzetten en be-
heersten in deze jaren de ritten-
sport.

OPDRACHTEN
Bij aanvang van de oriënteringsrit
krijgen alle deelnemers een route-
beschrijving. Naast de gebruikelij-
ke aanwijzingen zijn er ook moei-
lijkere opdrachten in de route op-
genomen. Hierbij enkele voorbeel-
den van opdrachten uit een puz-
zelrit: Na de fles met port R
(=rechts). U ziet een fles sherry of
iets dergelijks en bij goed kijken
ziet u dat er een postzegel opzit:
dus een fles met port. Ook het
goed lezen van de tekst is belang-
rijk. Want het verschil tussen een
damesslip en een dameslip is erg
groot. Een laatste voorbeeld: Na
kop en schotel L (= links). U komt
wel een schoteltje aan de kant van

de weg tegen maar u ziet geen
kopje. Wat te doen? Als u goed
kijkt ziet u dat het schoteltje door
middel van een spijker of een
schroef op een plankje gemon-
teerd is. Aan deze spijker of
schroef zit echter ook een kop. En
op die manier heeft u toch het ge-
zochte kop en schoteltje en kunt u
daar links afgaan.
De verkeersveiligheid wordt goed
in het oog gehouden. De uitzetter
van de rit mag geen opdrachten
geven waarbij u mogelijkerwijs
een verkeersovertreding kunt ma-
ken om de opdracht uit te voeren.
Het is dus zaak je ogen open te
houden en goed op te letten, zo-
wel op de tekst op papier als op al-
le zaken 'in het veld'. Probeer even

ook vaak erg gezellig. Als het effe
kon, werd 's avonds tevoren al
naar de startplaats vertrokken - bij-
voorbeeld in Vlissingen, Scheem-
da of in een ander uithoek van Ne-
derland - om de volgende ochtend
fit aan de start te verschijnen. Hier
kwam dan ook weinig van terecht,
omdat het zo gezellig kan zijn zo
op locatie. Volgens zeggen staan er
tot op de dag van vandaag nog re
keningen open bij de horeca ter
plaatse. Dat iedereen superfit was
de volgende ochtend, is wel duide-
lijk.
Een ander kampioenschap is het
ONONOK-kampioenschap. Het
Open Noord en Oost Nederlandse
Oriëntatie Kampioenschap. Sinds
het begin van dit kampioenschap

ken. Er bestaan meerdere regie
menten, te weten één officieel re
glement voor de rijders in de A- en
B-klasse en één voor de puzzelrit-
rijders.

GEMEENTE VORDEN
Zoals bij ieder georganiseerd eve
nement is ook voor het houden
van een oriëntatierit een vergun-
ning nodig van de gemeente, waar
de rit wordt gereden. De gemeente
Vorden is zeer behoudend in haar
vergunningenbeleid en geeft se
dert 1996 nog voor slechts negen
ritten per jaar een vergunning.
Voor dit aantal ritten is door het
bestuur van de Graafschaprijders
hard gestreden door middel van
een handtekeningenactie en het

An'e Weevers (links) en Bert Regelink (rech ts) werden in 1995 Nederlands Kampioen in de A-klasse van de oriën-
teringsritten. Tijdens de jaarlijkse feestavond werd het tweetal door voorzitter Joop Wuestenenk (midden) in
de bloemetjes gezet. An'e Weevers -jarenlang lid van de oriënteringscommissie van de VAMC-werd door de
vereniging tevens uitgeroepen tot Motorsportman van het jaar.

slim te zijn als de uitzetter. Advies:
probeer alleen niet slimmer te zijn
dan de uitzetter, want dit kost bij-
na altijd (30) strafpunten.

KAMPIOENSCHAPPEN
In de oriëntatiesport is een aantal
klassementen. Eén van de oudste
is de Provinciale Clubritten Com-
petitie - kortweg PCC - waarbij on-
der de KNMV-vlag werd uitge-
maakt in een aantal ritten wie in
de individuele klasse en welke
club in een bepaald jaar het kam-
pioenschap van de Provincie be
haalde.
Daarnaast is de Landelijke Clubrit-
ten Competitie - kortweg LCC. De
LCC-rit is een evenement waarbij
op één dag een rit wordt verreden
met 2 trajecten. De winnaar mag
zich kampioen van Nederland
noemen. Vroeger werden voor de
ze rit alleen de Provinciale kam-
pioenen uitgenodigd, doch sinds
een aantal jaren is er een vrije in-
schrijving voor KNMV-leden en
KNMV-clubs.

De Graafschaprijders is altijd een
toonaangevende club geweest in
de oriëntatiesport, getuige de vele
behaalde Provinciale en Neder-
landse kampioenschappen. Het
was bij deze kampioenschappen

is de Vordense equipe van Wim
Wisselink-Jan Luiten bijna onafge
broken kampioen geweest in de A-
klasse.

ORGANISATIE
Naast de KNMV is er nog een an-
dere organisatie die zich bezig
houdt met de oriëntatiesport, te
weten de NRF. Na lang aarzelen en
veel overleg is er enige jaren gele
den een gezamenlijk reglement
ontstaan. Het is natuurlijk te gek
voor woorden, dat er in deze be
trekkelijk kleine tak van sport
twee bonden zijn met twee ver-
schillende reglementen.

KLASSEMENTEN
Natuurlijk kun je je als beginner
in deze sport nog niet meten met
de geroutineerde en ervaren rij-
ders. Daarom zijn er verschillende
klassen, waarin je deel kunt ne
men. Zo is er de C-klasse, ook wel
genoemd de 'toerklasse', een klas-
se voor beginners. In deze klasse
rijd je volgens een puzzelregie
ment. Wil je verder in de oriënta-
tiesport, dan moet je overstappen
naar de B-klasse. Als je dan kam-
pioen bent in de B-klasse promo-
veer je naar de A-klasse en kun je
je meten met de nationale toprij-
ders. Over reglementen gespro-

bezoeken van inspreekavonden bij
de commissievergaderingen van
de gemeente Vorden. Daarna is in
goed overleg met de gemeente het
maximaal aantal van negen ritten
per jaar vastgesteld.

SAMENWERKING
De Vordense rijders zijn graag ge
ziene mensen in het land van de
oriënteringsrittenrijders. Diverse
leden bekleden functies in de lan-
delijke organisatie of werken mee
aan het organiseren hiervan. Jan
Luiten heeft bijvoorbeeld zitting
in de LCC-commissie, die het lan-
delijk kampioenschap regelt en
het reglement samenstelt. Ook
zetten de leden ritten uit bij ande
re verenigingen of controleren de
ze ritten.

COMMISSIE

De oriëntatiecommissie van De
Graafschaprijders bestaat uit Bert
Regelink (bestuurslid en woord-
voerder), Jan Luiten, Wim Wisse
link, Harrie Horsting en Erik
Kleinreesink.
Zij zorgen voor een perfecte uit-
voering van alle ritten in Vorden.
Als hoogtepunt voor dit jubileum-
jaar geldt natuurlijk de organisa-
tie van de LCC-rit op zaterdag 16
september.

Motorsport
en milieu

Zuinig zijn op ons mi-
lieu is de afgelopen ja-
ren in toenemende mate
een begrip geworden.
Ook de motorsport zal
milieubewust moeten
opereren en hierdoor
meewerken aan een leef-
bare samenleving in een
gezond milieu waar ver-
antwoord motorsporten
mogelijk blijft.

De motorsport maakt vaak
dankbaar gebruik van na-
tuur en bossen waar zij
dan ook zuinig mee moet
omspringen. En daarbij
gaat het meer dan alleen
maar het geluid dempen..
Milieu is lucht; (grond)wa-
ter, bodem, flora en fauna.
Al deze aspecten van ons
milieu verdienen en krij-
gen waar mogelijk alle aan-
dacht van organisatoren,
motorsporters en publiek.
Een enkel voorbeeld. Voor-
afgaand aan endurowed-
strijden worden de moto-
ren op geluid gecontro-
leerd; te veel DBA betekent
niet rijden. Bij de tank-
stops wordt gebruik ge-
maakt van speciale benzi-
ne- en oliebestendige mat-
ten, zodat er geen olie en
benzine in de bodem te-
recht kan komen. De rou-
teaanduidingen wordt niet
aan de bomen gespijkerd,
doch op aparte paaltjes
aangebracht. Tijdens
cross wed strijden worden
de motoren op een speci-
aal verharde plaats afges-
poten met schoon water.
Er wordt gezorgd voor vol-
doende afvalbakken, vuil-
containers, speciale vaten
voor afgewerkte olie en
vuile poetsdoeken. Meteen
na afloop van de enduro
wordt de gehele route van
ca. 65 kilometer in de oude
staat hersteld.
Dit zijn slechts enkele voor-
beelden uit vele, die de
aandacht van de organisa-
toren en motorsporters
hebben. Ook het publiek
moet in de gelegenheid ge-
steld worden zich milieu-
bewust te kunnen gedra-
gen: bijvoorbeeld door het
kiezen voor routes die zo
weinig mogelijk over last
bezorgen aan de omge-
ving; een goede en nette
bewegwijzering, voldoen-
de afvalbakken enz. Zorg
voor een schone omgeving
en laat geen afvalstoffen
achter. Al deze aspecten
heb ben een meer dan rui-
me aandacht van de VAMC.
In samenwerking met de
KNMV zullen alle noodza-
kelijke maatregelen met
betrekking tot ons milieu
in daden moeten worden
omgezet, opdat onze ge-
liefde motorsport ook in
de toekomst in een gezon-
de samenleving mogelijk
blijft.
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Plantsoenstraat 77

Doetinchem

tel. (0314) 36 92 92

makelaardij

vastgoedbeheer

hypotheken

verzekeringen

Hok op internet:

wwiv.base.nl/era/rebo

Priesnitzlaan l ('t Leihuis)

Laag Soeren

tel. (0313) 42 73 21

REBO Makelaars
NVM

Motorclub van
Harte Proficiat namens:

7 Café restaurant • zalen v
ie Herberg"
Dorpsstraat 10 • Vorden

bodega

1 flmttoffeltje
Zondag 28 mei na het motorspectakel

Optreden van "Het Weer" (voorheen Storm)

Zaal open 16.30 uur

Aanvang 17.00 uur

kaarten in voorverkoop f 12,50

Altijd keuze uit
ca. 100 nieuwe en
ebruikte motoren
• Officieel dealer vanYamaha, Suzuki en Honda

• Lid van de Bovag • In- en verkoop van motoren
• Ruime keuze in motorkleding

R/kkers ÖC0 Motoren
Nijverheidsstraat 1 2 - 7 1 5 1 HN Eibergen 'Telefoon 0545 477404

(Rikkers Motoren vindt u aan de doorgaande weg Enschede-Doetinchem)

otorliefhebbers vinden er precies wat ze zoeken

lein Brinke

Voor

AlltO: verkoop, onderhoud, reparatie

Rjjwi6h verkoop, verhuur, reparatie

Taxi en groepsvervoer

Zutphenseweg 85
7251 DJ Vorden, tel.: (0575) 55 12 56

MOTOPORT

THUISHAVEN
VOOR ELKE

MOTORRIJDER

»\KER'j

MÖ7OPORT

MotoPorf Engbers

Brinkweg 15a, 7021 BV Zelhem. Telefoon (0314] 62 18 49

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Gratis leenautO bij schadereparaties

FOCWABrinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

,

Voor al uw tegelwerken

Tegelbedrijf
Bulten V.O.FSsa

Hoetinkhof 20 - 7251 XN Vorden - Telefoon 0575-551851

Uw adres voor

bruiloften en partijen

prima keuken

ruime parkeergelegenheid

Café-Restaurant-Slijterij

't Wapen van 't Medler
Ruurloseweg 114 - 7251 LZ Vorden - Tel. (0575) 55 66 34

Ben van Erp Import BV
Grotestraat 21-23

Markelo tel.: (0547) 36 24 84

Als 't om smaak gaat
is er maar één nummer l

-crc1*
Sï^

r
KEURSLAGER VLOGMAN

Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden



GAAN HARD!

LIMITED EDITION NUBIRA MET GRATIS AIRCO EN ABS.

We mogen het eigenlijk niet zeggen, maar de nieuwste versie van de Nubira met gratis

airco en ABS vliegt de showroom uit. Wat wil je, als je voor f 34.495,- al een hele complete

auto rijdt, die prima geschikt is voor privé én zakelijk gebruik. Helaas is de voorraad beperkt,

dus als we één advies mogen geven: haast u! U BENT TOE AAN 'N DAEWOO ^}(jr

Prijs excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Lichtmetalen velgen tegen meerprijs. Aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.

Afgebeeld model is de Nubira 2.0 CDX 4d.

AUTOBEDRIJF RONDWEG 2

Groot VORDEN
TEL (0575) 55 22 22jebbink

Drukwerk is een belangrijke factor in uw communicatie.

Om uw boodschap duidelijk en

goed over te brengen zijn tekst en

illustraties alleen onvoldoende, u hebt ook en vooral

eersteklas drukwerk nodig.

U bent altijd NUMMER l met drukwerk van:

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

Autobedri j f
J. BERENDSEN
Veldhoekseweg 2, 7255 NH
Hengelo (Gld.), tel. (0573) 46
1305

APK-KEURINGS-

STATION

Verkoop van nieuwe en
gebruikte auto's.

Doorlopend goede inruilers in
voorraad. MET GARANTIE.

Reparatie van elk merk auto,
tegen betaalbare prijzen.

Korting op banden en accu's
en gratis montage.

Voor al uw sportieve

arrangementen

en dé specialist in skee-

lers-skates-schaatsen

free

Zutphenseweg H
72S l I)K Vorclen

Tel. 0575-55 »228

Voor al uw

WERKKLEDING
EN SCHOENEN

VEENSTRA'S
GOEDERENHANDEL
Tel.(0315)241451
Varsseveld

DEBON,
de Bandenspecialist

Zorgt voor de juiste balans
in Uw wagenpark

Al meer dan 40 jaar zelfstandig
en onafhankelijk specialist op
het gebied van autobanden.

Adviseren, monteren, balance-
ren, uitlijnen en repareren/vulca-
niseren is ons specialisme.

Debon heeft een
band met banden!

Debon Banden BV
Hanzeweg 53-55

7418 AT Deventer

tel.: 0570-621144

Fax: 0570-609433
Ook in Emmeloord

D6BOH

BANDEN



* Cross en enduro binnen de VAMC
VAMC 'De Graafschaprijders'
beschikt sinds 1962 over een ei-
gen cross-circuit in buurtschap
Delden bij Vorden. Het was in
eerste instantie een bospaadje
wat als circuit was uitgezet. In
die dagen werd het circuit veel
gebruikt voor trainingsactivi-
teiten, vooral voor lange duur-
trainingen zodat mens en ma-
chine zich kon testen voor de
toen nog geheten 'modderrit-
ten', de voorloper van de be-
trouwbaarheidsrit tegenwoor-
dig genoemd de Enduro.

Begin zeventiger jaren kwamen de
eerste Vordense talenten. Wie her-
innert zich niet het prachtige H-
nummer van Jan Oosterink. Deel-
name van hem in het Nederlandse
Crossteam (tegenwoordig wordt
de wedstrijd nog steeds verreden
onder de naam Trophee des Na-
tions) was een prachtig resultaat,
en dien ten gevolge veel VAMC-be
kendheid. Ook de teamcrosses
stammen uit die tijd. Velen zullen
met veel genoegen denken aan de
strijd tussen het VAMC-team en
die van omringende verenigingen,
waarbij de HAMAC uit Harfsen al-
tijd een grote concurrent was. In
1972 behaalde het VAMC-team
zelfs een 2e-plaats in de Neder-
landse competitie.
Zoals vermeld namen in de jaren

schappen oriënteringsritten, was
het organiseren van de kam-
pioensrit de klapper van het jaar.
De kampioensrit is een internatio-
nale tweedaagse enduro welke
jaarlijks als afsluiting van het Ne
derlands kampioenschap, onder
auspiciën van de KNMV, wordt ver-
reden. Voor de vele vrijwilligers be-
tekende dit een volle week vrij ne-
men. Naast de enduro werd er in
dat weekend ook een tweedaagse
kampioenstrial verreden. Voor het
publiek dus genoeg mogelijkhe-
den om te kunnen genieten van
motorsport van de bovenste plank.
Na twee pittige dagen voor rijders,
helpers en vrijwilligers was er voor
een ieder een prachtige feestavond
georganiseerd waarbij onze eigen
rockgroep Normaal er een
(bier)spetterende afsluiting van
maakte. Al geloven we wel dat de
toenmalige eigenaar van gasterij
Schoenaker daar een andere me-
ning op na hield.

Op endurogebied speelt de VAMC
al sinds jaar en dag een toonaan-
gevende rol. Naast het organiseren
van een eigen enduro-wedstrijd
strijden jaarlijks zo'n 40 rijders, al
dan niet in competitieverband,
om de nationale eer. Dit onder su-
pervisie van Gerrit en Gerrie Arf-
man die de laatste 35 jaar het en-
durocorps van de VAMC hebben

zestig de VAMC-leden deel aan de
modderritten. Deze tak van sport
is al zo oud als de motorfiets zelf.
Het is van origine ontstaan uit de
Trial. De behendigheid op en van
de motor moest worden getest. Al
snel kwam het stukje 'betrouw-
baarheid' om de hoek kijken. Zo is
de tegenwoordige enduro ont-
staan. Een uithoudingsproef voor
mens en machine. Veel bekende
namen hebben de VAMC bekend-
heid gegeven. Zowel nationaal als
internationaal. Er zijn slechts wei-
nig VAMC-ers die nooit in het
Noord-Duitse Kaltenkirchen heb-
ben gereden. Veel sterke verhalen
doen de ronde over deze altijd
spannende en aansprekende en-
duro. In 1987 vierde de crossafde-
ling haar 25-jarig bestaan. In het
clubcafe 't Zwaantje', tegenwoor-
dig 'de Vordense Pan', werd dit

j heuglijke feit uitbundig gevierd.
Vele jaren stond de welgevulde be
kerkast van de cross/enduroleden
in het VAMC-cafe.

DE LAATSTE 10 JAAR
In 1990 vierde de VAMC haar 40 ja-
rig jubileum. Enkele grote sporte-
venementen kwamen in dat jaar
naar het toen nog 8-kastelendorp.
Naast de landelijke kampioen-

begeleid in de vorm van manager
en verzorger. Zij werden al die tijd
bij gestaan door vrijwilligers en
commissieleden van de VAMC. De
laatste 10 jaren zijn meer dan 5
Nederlands kampioenschappen
voor teams in Vordense handen
gevallen. De individuele nationale
titels zijn over deze periode nau-
welijks meer te tellen, het zijn er
in ieder geval meer dan 20! Ook is
er vanuit de VAMC het initiatief
gekomen om een zogenaamde '1-
dagslicentie'-klasse in het leven te
roepen. Dit drempelverlagende
idee stelt de coureur in staat om
zonder licentie een enduro mee te
rijden zonder deelname aan een
landelijke competitie. Een dag-
klassement kan wel gewonnen
worden.

ZESDAAGSE ASSEN
Ook een aansprekend enduro-eve
nement was de internationale zes-
daagse in Assen welke gehouden
werd in 1993. In dit jaarlijkse eve-
nement wordt om de wereldtitel
voor enduro-teams gestreden. De
VAMC heeft hier met 2 teams, ge
holpen door een 25 vrijwilligers,
aan mee gedaan. Assen was in
eind oktober 1993 vergelijkbaar
met het IJsselmeer. Overal was het

nat! Dit zorgde ervoor dat op de
eerste dag ruim 30% uitviel. De
mannen achter de groene tafel be
slisten echter dat eenieder die de
motor 's-avonds in het parc-ferme
had staan de volgende dag weer
mocht starten. In de racket-hal in
Assen had de club haar onderko-
men. Veel collegaclubs en rijders
hebben met verbazing gekeken
hoe de VAMC haar zaakjes voor el-
kaar had. Kok Joop Neusink zorg-
de er elke avond voor dat er een ge
zonde Nederlandse maaltijd op ta-
fel stond voor alle rijders en vrij-
willigers, en 's-morgens voor 5 uur
het ontbijt. Jan Slagman en voor-
zitterjoop Wuestenenk hadden de
teambegeleiding op zich geno-
men. Het eerste team is gelukkig
aan de finish gekomen met een
prima resultaat. Het 2e team ging
helaas strijdend ten onder door
het uitvallen van meerder rijders.
Iedereen heeft met volle teugen
van de zesdaagse genoten. Derge
lijke evenementen brengen saam-
horigheid, wat binnen de VAMC
hoog in het vaandel staat geschre
ven. Ook bracht deze zesdaagse de
eerste wereldkampioen binnen de
VAMC-gelederen. In de junior-trop-
hee, landenteam met rijders on-
der de 23, werd Nederland kam-
pioen. Een van de rijders was Peter
Lenselink, die zich in de zwaarste
klasse de 250 cc, ook individueel
bij de eerste 10 klasseerde.

INTERNATIONAAL
De enduroleden hebben zich ook
internationaal laten zien. Veel Ie
den van de VAMC hebben deel uit-
gemaakt van het nationale ISDE-
team. Zoals vermeld maakte Peter
Lenselink in 1993 deel uit van het
Junio-trophee team. Naast de juni-
or-trophee is er ook het gewone
Tropheeteam. Hierin zitten zon-
der maximale leeftijd de beste en-
durorijders per land. Een zeer be
kende naam is Stephan Peterhan-
sel (meervoudig wereldkampioen
enduro en 5 x winnaar van de be
kende Parij s-Dakar rally) hij maakt
al jarenlang deel uit van het Fran-
se team. Het is dan ook voor veel
VAMC-ers een grote eer om in het
landenteam te mogen strijden te
gen de besten ter wereld.
Het jaar 1998 was een hoogtepunt.
Alle leden van het Nederlandse
Tropheeteam waren lid van de
VAMC. Als dan ook nog in ogen-
schouw genomen wordt dat bin-
nen het begeleidende korps van
vrijwilligers veel VAMC-ers zitten,
mag gerust gesteld worden dan de
Vordense motorclub binnen het
enduro-wereldje een woordje mee
spreekt. Het afgelopen jaar 1999
was al niet anders. Het clubteam
onder managing van Gerrit en
Gerrie Arfman werd wederom Ne
derlands kampioen. De rijders uit
dit team waren: Alfons Hoevers
(meervoudig NK kampioen 350 en
400 cc 4-takt), Stephan Braakhek-
ke, Peter Lenselink en Rine Strep-
pel. Individuele NK-titels waren er
het afgelopen jaar voor Stephan
Braakhekke bij de 125 cc en Pa-
trick Isfordink bij de 2-takten bo-
ven 175 cc. In het komende jaar
2000 zal Stephan Braakhekke alle
WK-wedstrijden enduro gaan rij-
den.

Naast de normale crosswedstrij-

den op het circuit Delden wordt er
ook een zogenaamde 2-uurscross
verreden. De 2-uurscross wordt al-
tijd in teamverband gereden. Twee
rijders maken hierbij deel uit van
een team, die om de 15-20 minu-
ten wisselen. De totale wedstrijd
duurt, zoals de naam al zegt, 2
uur. Diegene die in die tijd de

van motorsport altijd zeer aan-
trekkelijk. Als afsluiting van het
jubileumjaar staat op 24 en 25 no-
vember de kampioensrit gepland.
Evenals in 1990 streeft de vereni-
ging naar een perfect georgani-
seerd enduro-evenement. Momen-
teel zijn in het lobby-circuit al veel
buitenlandse rijders benaderd om

meeste ronden hebben afgelegd
zijn vanzelfsprekend de winnaars.
De 2-uurscross is met name voor
de rijders een conditieslag.
Alle jaarlijks georganiseerde sport-
activiteiten binnen de cross/endu-
ro komen samen in een kam-
pioenschap. Deze felbegeerde be
ker staat bekend onder de naam
'Delden-trophee'. Deze beker gaat
door de mix van cross/enduroacti-
viteiten naar de meest all-round
motorsporter van de VAMC. Step-
han Braakhekke was de laatste
winnaar van deze beker.

JUBILEUMJAAR
Wat kunt u in het jaar 2000 van de
cross/endurotak van de VAMC ver-
wachten. Natuurlijk is de regulie
re crosscompetitie in Delden. In
het jaar 2000 worden in ieder ge
val 6 tellende wedstrijden gere
den. Er kan worden deelgenomen
in de volgende klassen: recreanten
en superklasse. Bij voldoende deel-
name is er een aparte 125 cc klas-
se voor de jeugdrijders.
In de superklasse rijden de sterk-
ste rijders. Veelal zijn zij in het be
zit van een nationaal of interna-
tionaal startbewijs. De recreanten-
klasse kenmerkt zich door diversi-
teit. In deze klasse nemen deel de
'vrijetijd' rijders, voor wie het
wedstrijd-element niet zo zwaar
telt, oudere leden voor wie de su-
perklasse net te hoog gegrepen is
en de 125cc jeugdrijders. De klasse
is zeer goed bezet en er is een ge
zonde competitie.
Ook in 2000 weer de 2-uurscross.
Rijders van de VAMC mogen hier-
bij collega-crossers, zij behoeven
geen lid te zijn van de VAMC, uit-
nodigen om samen een team te
vormen. Deze altijd spectaculaire
wedstrijd wordt verreden op 5 au-
gustus.

TRIAL
Op 28 mei, tijdens de VAMC-dag in
de kom van Vorden, zal de
cross/enduro een trial-demonstra-
tie verzorgen. Voor het publiek is
het kijken naar deze hogeschool

dit jaar naar internationale twee
daagse enduro in Vorden te ko-
men. Bekende namen zijn onder
andere wereldkampioen moto-
cross Joel Smets uit België. Helaas
moest hij vorig jaar de wedstrijd
laten schieten door een blessure.
In 2000 is hij er hoogstwaarschijn-
lijk wel bij. Om het publiek en de
Vordense gemeenschap met deze
mooiste tak van motorsport ken-
nis te laten maken zijn er plannen
om nabij de kasteelwijde het parc-
ferme en start-fmish in te richten.

Voor de leden en vrijwilligers van
de vereniging betekent het jaar
2000 veel werk aan de winkel. Me
nig snipperdag zal moeten wor-
den opgenomen om alle evene
menten vanuit de cross/enduro te
kunnen organiseren. De club is
blij met de vaste achterban alwaar
men sinds jaar en dag een beroep
op kan doen. Mocht u ook eens
kennis willen maken met deze ac-
tiviteiten neem dan geheel vrijblij-
vend eens contact op. Je hoeft
geen actief crosser of endurorijder
te zijn om toch van deze mooie tak
van sport te kunnen genieten.

De enduromannen van de VAMC
hebben de eerste wedstrijden van
het seizoen 2000 al weer achter de
rug. De VAMC staat in de tussen-
stand voor het teamkampioen-
schap weer bovenaan. Ook indivi-
dueel scoren de rijders weer naar
behoren. Het behalen van de uit-
eindelijke Nederlandse titels zal
tijdens de kampioensrit in Vorden
uitgevochten worden. Dit brengt
een extra dimensie aan het sei-
zoen 2000. Voor de geïnteresseer-
den in de crossactiviteiten in Del-
den het volgende: in de maanden
maart t/m oktober kunt u elke za-
terdag vanaf 13.30 tot 16.30 uur te
recht op het circuit. Voor verdere
informatie over de cross/enduro
evenementen van de VAMC kunt u
zich wenden tot Wouter Meme
link (0575-554118), Gerben Vrug-
gink (0575-552816) of Jan Slagman
(0575-553117).
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