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*Van Luchtkasteel tot Dassenburcht'
van start op landgoed 't Suideras
Basisschool 'De Garve' bijt de spits

Na een week van regen ging
afgelopen vrijdagmiddag, 16
mei, in een stralende zon het
educatieve project Van Lucht-
kasteel tot Dassenburcht' van
start op landgoed 't Suideras
te Vierakker.

De groepen 5 en 6 van basisschool
"De Garve" speelden een thuis-
wedstijd en mochten als eerste
van een serie scholen een eerste
bezoek aan het landgoed brengen.
Mevrouw Bonga, bewoonster van
't Suideras, heet de groep van 32
kinderen van harte welkom. Zij
zal, samen met twee vrijwillig-
sters, de kinderen helpen bij de op-
drachten, die die middag op het
programma staan. De sfeer zit er
meteen goed in als op de vraag
waaraan de kinderen kunnen zien
dat zij op een landgoed zijn, en-
thousiast en met kennis van zaken
wordt geantwoord. De kinderen
hebben duidelijk al veel opgesto-
ken van de lessen op school. Het
grote huis, het bos, de gracht, het
koetshuis, het wapen boven de
deur, de oranjerie: ze worden alle
maal opgenoemd. Een kind vraagt
of er ook een ijskelder is. Helaas,
die is er niet.

Na een korte rondleiding over het
landgoed is het tijd voor de vier op-
drachten, die alle als doel hebben
de kinderen opmerkzaam te ma-
ken op de natuur. "Goed kijken,
ruiken, voelen" is het motto van
de middag. En dat dit motto goed
ter harte wordt genomen, blijkt al
direct bij de eerste opdracht. Eén
voor één mogen de kinderen, ver-
deeld in groepjes, elkaar om de
beurt geblinddoekt naar een boom
leiden. Het kind met de blinddoek
om mag de boom aanraken en be
voelen. Als het kind de boom goed
in zich heeft opgenomen, wordt

het weer van de boom weggeleid
en moet het trachten, uiteraard
zonder blinddoek, dezelfde boom
terug te vinden. Tot grote verba-
zing van de volwassenen weten al-
le kinderen feilloos de eigen boom
te vinden, maar ook juf Elly en
meester Douwe slagen met vlag en
wimpel!

Als laatste opdracht mogen de kin-
deren met hun eigen groepje een
favoriete plek op het landgoed uit-
kiezen. De kinderschare stuift uit-
een om toch vooral als eerste bij
hun bijzondere plek aan te ko-
men. Onnodig, naar even later
blijkt, want alle groepen hebben
verschillende plekken uitgekozen.
Een groep voelt zich helemaal
thuis op de veranda van het huis,
waar je een prachtig uitzicht hebt
op het "eilandje"; een andere
groep heeft bezit genomen van
een ligstoel bij het water en weer
een andere groep zit midden in
het bos te genieten van het ruizen
van de bladeren, de bloemen en de
rondvliegende insecten. Zij noe
men hun plekje "Bijenparadijs".
Eén groepje heeft niet meegedaan
met de race om de favoriete plek.
Zij zijn lekker blijven zitten op het
gras. Hun plekje noemen ze "het
luierveldje". Zij hebben de daad bij
het woord gevoegd en liggen lang-
uit in de zon.
Aan het eind van de middag, wan-
neer de kinderen weer naar school
zijn, neemt de natuur weer de
overhand op 't Suideras. Je kunt
goed de zangvogels en een klop-
pende specht horen. Volgende
week dinsdag is het weer even ge
daan met de stilte. Dan komen de
groepen 5 en 6 van "De Wegwij-
zer" uit Zutphen en "De Vorde-
ring" uit Vorden. In juni volgen
nog de groepen 7 en 8 van de ge
noemde scholen.

Landgoederen spreken tot ieders
verbeelding. Jong en oud kunnen
fantaseren over de bijzondere ge
bouwen, de mensen die er wonen
en de vaak schitterende omgeving.
Maar wat klopt er nu allemaal van
al die beelden? Wat speelt er wer-
kelijk op landgoederen? Welke
dieren en planten komen er voor?
Wat is eigenlijk de waarde van
landgoederen?

"Van Luchtkasteel tot Dassen-
burcht" is een project van de Fede
ratie Particulier Grondbezit, SME
Milieu-adviseurs, TeleacNOT, de
Koninklijke Nederlandse Heide-
maatschappij en Veldwerk Neder-
land. Het project richt zich op ba-
sisscholen. Leerlingen van groep 5-
8 maken kennis met de natuur en
cultuur op landgoederen.

Zij ontdekken hoe een landgoed in
elkaar zit; ze verdiepen zich in het
verleden en denken na over de toe
komst van landgoederen. Ze gaan
zowel op school aan de slag als ook
buiten op een landgoed.

DE DOELEN VAN HET
PROJECT ZIJN:
kinderen interesseren voor de
natuur, de geschiedenis en het
hedendaagse leven op landgoede
ren de mogelijkheid creëren voor
mensen om zich in te zetten voor
duurzaamheid rond het thema
particulier cultureel erfgoed de
mogelijkheid creëren voor particu-
liere landgoederen om hun land-
goed dichter bij de mensen te
brengen.

Vanaf begin september van het
vorig jaar wordt in de schooltv-
serie "Nieuws uit de Natuur" van
Teleac/NOT wekelijks een vervolg-
drama uitgezonden: "Het geheim
van de ündenborch".

"Het geheim van de Lindenborch"
is een spannend verhaal, waarin
de kinderen worden meegenomen
naar een fictief landgoed. In het
drama zitten tal van aspecten van
landgoederen die in het lesmate
riaal uitvoerig aan bod komen.

De buitenlessen worden gegeven
op particuliere landgoederen ver-
spreid over heel Nederland.

Voor Gelderland zijn het de land-
goederen De Essenburgh te Hierden,
Schovenhorst te Putten, 't Suideras
te Vierakker en 't Sellink te Win-
terswij k-Ra tum.

Op 25 mei een feestelijke dienst in de Dorpskerk
Na een jaar geen eigen predi-
kant te hebben gehad in Vorden
is dit na 25 mei verleden tijd.

Op zondagmiddag doet ds J. Kool
uit Schoorl zijn intrede als predi-
kant van de Hervormde Kerk in
Vorden. Vele gasten kunnen we
begroeten in deze dienst maar

natuurlijk hopen we ook dat de
eigen gemeenteleden aanwezig
zullen zijn. Het ziet ernaar uit dat
het een feestelijke dienst zal worden.

Er is een gelegenheidskoor, onder
leiding van Mirjam Berendsen,
dat samen met de cantorij enkele
liederen ten gehore zal brengen.

Er is zondagsschool voor kinderen
van 4-12 jaaren ook voor de klein-
tjes is er kinderoppas.

Na de dienst staat er koffie, thee of
een drankje klaar en is er natuur-
lijk ook gelegenheid om familie
Kool geluk te wensen met hun
komst in Vorden.
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VW Vorden
Zoals te verwachten hebben de
leden van de VW Vorden afge-
lopen donderdag ingestemd
om fusiepartner van de Stich-
ting WV Achterhoek te worden.

Tijdens deze vergadering gaf voor-
zitter Focko de Zee informatie over
deze zaak en hield Walter van Hul-
stijn, de nieuwe directeur van de
VW Achterhoek, de leden voor
hoe een en ander in de praktijk zal
uitpakken.
Ook werd uitvoerig van gedachten
gewisseld over het nieuwe Plat-
form in oprichting. Wanneer dit
definitief zijn beslag heeft gekre-
gen zal dat door het bestuur naar
buiten worden gebracht. Uit het
jaarverslag van sekretaresse Kitty
Vruggink bleek dat de VW Vorden
weer een druk jaar achter de rug
heeft.
De nog openstaande bestuursfunc-
ties werden met het oog op de Re

giovorming niet volledig ingevuld.
Het VW kantoor annex winkel
werd door de toeristen die Vorden
aandeden, druk bezocht. Dit gaf
een stijging van 5 procent te zien.
De aanvragen via post en telefoon
daalden. Daar staat tegenover dat
de aanvragen via de e-mail juist
toenamen. Het VW bestuur is de
17 vrijwilligers zeer erkentelijk
voor hun inbreng.

Voor 2003 is er een nieuwe brochu-
re uitgekomen voor groepsarran-
gementen en dagtochten. Deze is
samengesteld door de eigen VW
directeur Jopie Wullink in samen-
werking met de VW Zutphen.
Met het oog op de regiovorming
zal deze samenwerking nog verder
worden uitgebreid. Er is dit jaar
een verjaardagskalender uitgeko-
men met mooie foto's van Vorden.
Dit in samenwerking met de firma
Sueters en de Bruna. Het WV
bestuur hoopt deze kalenders als
souvenir te kunnen verkopen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 mei 15.00 uur intrededienst ds. J. Kool, ds. B. Seelemeijer
en ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond .
Zondag 25 mei 10.00 uur ds. J. Brezet, Duiven.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 mei 10.00 uur ds. G.W.H. Peddemors, Nunspeet; 19.00 uur
ds. P.W. Dekker, Velp.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 mei 10.00 uur eucharistieviering pastor Vrehe m.m.v. Can-
temus Domino; 11.30 uur H. Doopsel, pastor Vrehe m.m.v. de Kerkuil-
tjes.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 mei 17.00 uur eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 25 mei 10.00 uur woord- en communieviering, dameskoor.

Weekendwacht pastores
25 en 26 mei pastor W. Matti, Zutphen, telefoon 06 51910839.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisaitsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
24-25 mei WA Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.
29-30 mei (Hemelvaartsdag) D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00.



Streekziekeiihuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17,45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11,00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Qumt.es Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
546057.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
/ijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier

iel €0,50.
Vermelding brieven onder nr
tingen €2,25 extra. Tar ieven gelden

ils een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosl

Mume of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telelo
nisch opc tactjes worden bij

; t ü t i s herplaatst,
de geplaatste adverteniie dient wel ver-

wjrden. Schriftelijk!
lij foutieve plaatsing wel gratis

herplaatst.

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

• Pleinmarkt op zaterdag 24
mei a.s. op het Kerkplein te
Vorden. Aanvang 9.00 uur.
Komt allen! Organisatie: Vei-
lingcommissie Vorden.

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

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

• Tuinopening van de
Wiersse en tentoonstelling
van Frits van Amerongen's
aquarellen de negen kaste-
len van Vorden, 29 mei, 8 en
9 juni van 10.00-17.00 uur, en-
tree €5,50. Rondleiding elke
donderdagmorgen 10.30 uur
v.a. 15mei.ini. (0573)451409
of WV Vorden.

• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen en dakpannen.
Tel. 06 50433 624.

• BEGGARS ROW Erve Kots
/vrijdag 30 mei 21.00 uur/en-
tree €12,50. Info/res. (0575)
51 89 90 (0544) 37 37 01
(0543) 46 62 94. Zie artikel.

• Pleinmarkt op zaterdag 24
mei a.s. op het Kerkplein te
Vorden. Aanvang 9.00 uur.
Komt allen! Organisatie: Vei-
lingcommissie Vorden.

• Te huur gevraagd of mede-
werking gevraagd voor mooie
exclusieve ruimte, b.v. koets-
huis of orangerie of iets derge-
lijks voor partijtjes of high tea.
Tel. (0575)43 1222.

• Reiki, deze natuurlijke ge-
neeswijze kan iedereen leren!
Belangstelling? Bel:Lia & Jan
van 't Veen, Reikimasters. Tel.
(0575) 51 33 80.

• Gezin met 2 kinderen zoekt
woonruimte met tuin in Ruur-
lo of buitengebied Ruurlo. Tel.
(0575) 55 62 89.

• Heeft u oude TV's, radio's
of wasmachines? Bel dan: 06
50433624.

• Doe wat je echt wilt! Hoe
word je droom werkelijkheid,
volg Manifesting Results bij
Les Cygnes, tel. (0573) 44 24
07.

COMPUTER?
www.decorsign.nl

computers
componenten

software
en service!

Groenloseweg 48 Ruurlo

Tel.(0573)454109

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 13 36.

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

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

• Vrouw, 35 jaar, zoekt: tij-
delijk woonruimte in Zutphen
of omgeving. Tel. (0547) 26 04
88.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• Toneelgroep De Veldwijk
presenteert op 23 mei 2003 in
het Dorpscentrum een blijspel
in drie bedrijven: „De binder
van het dorp". Door Herman
van der A. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur. Entree
€2,50, kinderen t/m 12 jaar
gratis.

• Te koop gevraagd: 6 m2

waaltjes, kleur geel-rood. Tel.
55 32 77.

• Wie heeft zin en tijd om één
middag per week met mij te
kaarten of te rummikuppen.
Bel voor informatie (0575) 55
25 39 of 0623179011.

• Donderdag 22 mei inloop-
ochtend internet in de biblio-
theek tussen 10.00 en 12.00
uur.

• Ktootschiettoemooi t Proat-
huus zondag 25 mei, aanvang
13.00 uur.

• Te koop: r.v.s. afzuigkap,
schouw, gasoven, combina-
tie en vaatwasser. Alles
z.g.a.n. Tel. (0575) 55 23 42.

• Gratis af te halen: 46 grind-
tegels 50 x 50 cm; klinkers
grijs 20 x 10 x 5 cm = 27,5 m2.
Tel. (0575) 55 24 42.

Uw asperges GRATIS geschild in de

ASPERGECAMPAGNE!

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Adverteren in
Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden van
doorplaatsing
in meerdere

edities

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

Geldig dinsdag 20 mei t/m zaterdag 24 mei.

Door ons zelf versgesneden ...

spitskool
400 gram CVf

Kant en klaar. Nieuw!

Paksoystamppot 945
500 gram € fci

Heerlijke rijpe...

Galia meloen
2 stuks € 198

Afgegarneerd met noten...

Waldorfsalade
200 gram 149
Veldvers...

broccoli
500 gram

Hagelwitte Hollandse.

bloemkool
per stuk

159
Nieuw! Boer'n yoghurt, Boer'n vruchtenyoghurt, vla
en griesmeel

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

HET IS ER WEER:
DE ASPERGESALADE!

Doe mee
en kras een picknicktas

of iets lekkers
van de bakker.

Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

X"" ~ r ^v

Vlaai van de week:
Boerenjongensvlaai

090 J-
• klein € &groot €

90
m

Aanbiedingen geldig van 21 t/m 27 mei 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Dagmenu's
20 mei t/m 23 mei 2003

ophalen € 6.00
of bij ons opeten € 7.25

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 20 mei
Wiener schnitzel met aardappels en rauwkost / ijs en slagroom.

Woensdag 21 mei
Tomatensoep / bami 'de Rotonde', kip, bonen, omelet, bami, salade.

Donderdag 22 mei
Rundergoulash met gek. aardappels en groente / griesmeelpud-
ding.

Vrijdag 23 mei
Groentesoep / Hol. vispot, witte wijnsaus, aardappels en groente.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer
(0575) 55 15 19

Ook a-la-carte geopend.
Diner-cadeau-checques • ijssalor) • catering.

Graag tot ziens
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

Thomas, Wendie en medewerkers.



Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties,
kaarten, bloemen en cadeaus die wij mochten ont-
vangen op ons 40-jarig huwelijksfeest.

Adembenemend teer;
ontroerend van geluk.

Wij zijn gelukkig en blij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje Alie en Johan Pardijs

Vor'den, mei 2003
't Lange End
Wildenborchseweg 7

Meryn
Antoinet

* Meryn is geboren op 13 mei 2003.

I
| Het Stroo 6
t 7251 VB Vorden

Kees, Winanda en Twan Jansen-Beeftink

(i . . . . - r

,-,', • :
.*:

Opnieuw een liefde voor het leven, j
uit de kracht van jou en mij.

| Dankbaar en intens gelukkig zijn wij met de geboor- l
te van onze dochter

Katja
zusje van Linda, Ciska en Bart t

y£

Zij is geboren op 16 mei 2003,
weegt 3620 gram en is 50 cm lang.

li

Geheel onverwacht is op 82-jarige leeftijd overleden
onze zwager en oom

H. Eggink
weduwnaar van J. Eggink-Huurneman

Hengelo (Gld.): H. Langwerden
D. Langwerden-Spelhofen

F. Wentink-Huurneman
H. Wentink t
A. ten Have

neven en nichten

Vorden, 13 mei 2003

Mare en Karin Tiemessen-Reintjes

Brinkerhof 40
$ 7251 WR Vorden
| Tel.(0575)554214

;:;
%s*sse*

Jan Janssen
&
Simone Roelvink

gaan trouwen op woensdag 28 mei 2003 om
10.00 uur in gemeentehuis „Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
11.45 uur in gebouw „Bethanië" te Dijkerhoek.

Wij nodigen u uit voor onze receptie van 16.00
tot 17.30 uur in Partycentrum „Het Bonte
Paard", Deventerweg 87 te Dijkerhoek.

Ons adres:
Maneschijnsweg 8
7451 LK Holten

(S *̂:. . .... . ry'

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint 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 ƒ,
Telefoon (0575) 55 29 28

Riek Groot Roessink & Tamara Bos

gaan trouwen op vrijdag 30 mei 2003 om
13.00 uur in het gemeentehuis van Vorden.

Ons adres blijft:
Het Hoge 58
7251 XZ Vorden

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

We hebben ze alvast
in bad gedaan

f^ . **J î lÉ̂ Î MMiril

Lekkere kip begint met lekker lang marineren.
Maar niet iedereen neeft daar de tijd of 't geduld voor.

Wij wel. En dat proef je. Vandaar dat onze kipfilets langer
in de marinade dan in de vitrine liggen ...

100 gram

4 gemarineerde
kipfilets
Gehaktrondo
700 gram

Varkensreepjes
d/V. soorten, 500 gram

Asperge-ei salade
100 gram

12°

4 05

Denk aan onze strippenkaartactie!
Deze week:

4 gehakt cordon bleu's +

bakje slank salade € 5.

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

Tuinplanten
in soorten en kleuren

Elke week actieartikelen.
Exportrestanten
tegen groothandelsprijzen.

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
l Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)

^Telefoon (0575) 45 25 31.

Mobiel 06 53290966

Te koopt 't lekkerst bij de

ssg^s»
Te koopt 't lekkerst bij de



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

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

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

14.00-17.00 uur

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Sluiting
gemeentehuis
Het gemeentehuis is op 30 mei
(de dag na Hemelvaart) en 5 juni
(in verband met een kennismakings-
bijeenkomst voor het personeel
van de vijf aanstaande Bronckhorst-
gemeenten) gesloten.

Win de Nationale
Toekomstprijs
De stichting Nationale
Toekomstprijs is een doorgeefluik
voor goede ideeën. Het middel is
de Nationale Toekomstprijs, een
jaarlijkse prijs vóór en dóór
mensen voor het beste plan of
project voor de wereld van
morgen. De prijsuitreiking op 16
oktober 2003 in Groningen is het
sluitstuk van een heel traject van
activiteiten door het jaar heen:
het startdebat 'Water-L-Anders'
dat op 21 maart plaatsvond, een
fotowedstrijd met als thema
'Creativiteit boven water', lokale
activiteiten in samenwerking met
partners als het IVN, Nederlandse
Vrouwen Raad in alle gemeenten
en netwerkconferenties in alle
provincies, Duurzame Dinsdag op
2 september en vooral zo veel
mogelijk aandacht in de media
rond alle inzenders en
inzendingen. Duurzaamheid staat
hoog in het vaandel bij de
Nationale Toekomstprijs.

Iedereen kan meedoen!
Laten zien hoe het óók kan.
Mensen hiertoe aan het denken
zetten en hen enthousiasmeren
zelf de handen uit de mouwen te
steken en hun goede ideeën te
ontwikkelen en in te zenden. Dat
is wat de stichting wil. De prijs
wordt uitgereikt in drie
categorieën: burgers, bedrijven en
non-profit instellingen. De
inzendingen moeten voldoen aan
vier criteria tegelijkertijd:
ecologisch, economisch, sociaal
en inspirerend. Wie op alle
punten scoort, maakt kans op de
Nationale Toekomstprijs ter
waarde van € 12.500,-.
Consultancy door zeer
gerenommeerde bedrijven
verhoogt de kans op een
geslaagde realisatie van winnende
ideeën en projecten. Alle
inzenders krijgen advies en
assistentie van de stichting zelf.
De sluitingsdatum voor inzending
voor de Nationale Toekomstprijs
is 15 september 2003. Inschrijven
of vragen? Kijk op
www.toekomstprijs.nl, tel. (070)
44 17 080, fax: (070) 44 17 911 of
stuur een e-mail naar
toekomstprijs@pzh.nl.

Ook benieuwd hoe Vorden
er uit kan zien?
Kom naar de informatieavond Centrumvisie op 27 mei!
De gemeente Vorden organiseert op 27 mei om 20.00 uur in Hotel
Bakker een openbare inspraakavond over de Centrumvisie Vorden.
Tijdens deze avond presenteert stedenbouwkundig bureau
Pouderoyen Compagnons in opdracht van de gemeente een
schetsstudie van een mogelijk toekomstbeeld voor het centrum van
Vorden. Na de presentatie van de schetsstudie kunt u hierop uw
reactie kenbaar te maken. Wilt u weten hoe Vorden eruit kan zien?
Mis deze avond dan niet!

Centrum Vorden onder de loep.

De studie die Pouderoyen
Compagnons heeft gemaakt is
gebaseerd op een aantal randvoor-
waarden en op inmiddels
vastgesteld gemeentelijk beleid,
dat is samengevat in een Nota van
uitgangspunten. Deze nota en de
schetsstudie zijn ontwikkeld in
nauw overleg met de speciaal
hiervoor in het leven geroepen
klankbordgroep Centrumvisie.
Met de studie presenteert
Pouderoyen een ontwikkelings-
visie voor een aantrekkelijk en
hoogwaardig centrumgebied, die
de dorpse sfeer en specifieke
Vordense eigenheid weet te
behouden.

Meerdere aspecten
De studie gaat in op de volgende
aspecten: het bebouwingsbeeld,
de groenstructuur, het verkeer, de
openbare ruimte en de functies in
het centrum. In het plan is de
kerk het middelpunt in de
centrale dorpsruimte. Het markt-
plein wordt gekoppeld aan de
parkeerplaats van Hotel Bakker en
tot een gezellige centrale
dorpsruimte uitgebouwd, waar
allerlei evenementen kunnen
plaatsvinden. Het karakteristieke
gebouw van de Dorpsschool blijft
het gevelbeeld bepalen. De school
zelf blijft hier dus gevestigd, maar
wordt uitgebreid met enkele
andere centrumfuncties tot een
multifunctionele accommodatie.
Dit zijn de volgende functies:

bibliotheek annex internetcafé,
loketfunctie (publiekszaken),
peuterspeelzaal en overige
multifunctionele ruimten.
De door sloop of bedrij fsverplaat-
sing vrijkomende inbreidings-
locaties worden op passende wijze
benut, waarbij in eerste instantie
aan woningbouw wordt gedacht.
Het zou echter ook goed zijn om
aan beide kanten van het dorp
een sterke winkel(supermarkt-)
functie te hebben. Mogelijkerwijs
kan zo'n inbreidingslocatie ook
hierin voorzien. De horeca wordt
rond de kerk en het vergrote
marktplein geconcentreerd,
waarbij extra ruimte voor
terrassen is gecreëerd. In de
aanloopgebieden naar het
centrum liggen, op goed bereik-
bare plaatsen, zakelijke en
dienstverlenende instellingen,
zoals bijvoorbeeld banken en
makelaarskantoren. In de overige
delen van het centrum overheerst
vanzelfsprekend het gevarieerde
aanbod aan winkels. Dit betreft
het kernwinkelgebied, globaal
gelegen tussen de Insulindelaan
en Smidstraat met inbegrip
van de Raadhuisstraat en
Burgemeester Galleestraat.

Verkeer en openbare ruimte
Op grond van een eerdere
rapportage met betrekking tot de
verkeersstructuur in Vorden,
heeft het gemeentebestuur
besloten het centrumgebied een

verkeersluwer karakter te geven
en het gebruik van de bestaande
rondwegen te bevorderen. Hiertoe
wordt de hoofdroute door het
centrum gedeeltelijk tot 30 km/h-
zone aangewezen. Hoewel niet
alle verkeer kan worden omgeleid
over de rondwegen, moet het
resterende verkeer haar weg door
de Dorpsstraat in ieder geval op
aangepaste wijze afleggen; de
verblijfswaarde en de verkeers-
veiligheid krijgen de hoogste
prioriteit. Vrachtverkeer wordt
hier in principe geweerd. De
route van het openbaar vervoer
zou vanuit de Raadhuisstraat via
de Burgemeester Galleestraat
naar het station moeten leiden
en v.v. Het streven is de
parkeercapaciteit binnen het
centrum en met name ook op
de hoofdas ten minste gelijk
te houden aan de huidige
mogelijkheden. Extra (insteek)
parkeerplaatsen voor met name
lang parkeren, komen langs de
Bleek, met behoud en zelfs
versterking van de groene sfeer
in het Beekdal. De relatie tussen
het dorpscentrum en het groene
open Beekdal is van grote ruim-
telijke en historische waarde en
moet zeker intact blijven. De route
langs het Beekdal, de Bleek,
vraagt een landschappelijk betere
inpassing. In samenhang met de
toegevoegde parkeerruimte
wordt hier een dubbele laan-
beplanting en een stelsel van
hagen aangebracht. Langs de
Dorpsstraat moet de continuïteit
van de wat versleten laanbeplan-
ting weer worden hersteld en
zowel voor, als achter de kerk
moet het dorpsbeeld een groenere
uitstraling krijgen. De inrichting
van de openbare ruimte, bepalend
voor het straatbeeld, wordt dorps
en informeel gehouden en sluit
aan op het gewenste dorpsbeeld.
De diverse inrichtingselementen
worden in beperkte mate
geplaatst en vertonen qua
materiaal, type, kleur, etc. een
duidelijke samenhang.

Inspraak
Burgemeester en wethouders
verlenen inspraak op de schets-
studie, zoals deze door Pouderoyen
is vervaardigd. U kunt de schetsen
en de Nota van uitgangspunten
inzien op de website van de
gemeente (www.vorden.nl), in
de bibliotheek of bij de sector
samenleving in de units.
Tot en met donderdag 3 juli
aanstaande kunt u uw ziens-
wijzen kenbaar maken aan
burgemeester en wethouders,
schriftelijk (zie postadres) of
mondeling aan mevrouw S. te
Brake-Frank van de sector
samenleving. Maar u kunt dus
ook rechtstreeks reageren tijdens
de inspraakavond.
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22 m e i 2 0 0 3
De gemeenteraad vergadert
besluitvormend op donderdag
22 mei a.s. om 20.00 uur in
het gemeentehuis. U bent van
harte welkom deze openbare
vergadering bij te wonen. Op
de agenda staan de volgende
onderwerpen:

• Kredietaanvraag realistisch
oefenen brandweer

• Waarderingssubsidie
Theater onder de Molen

• Speelruimte en speelplaatsen
• Milieuverslag 2002
• Onderhoud wegen 2003

Hieronder zijn de
onderwerpen nader belicht:

Kredietaanvraag realistisch
oefenen brandweer
Om kennis en vaardigheden
op peil te houden en te verbe-
teren is regelmatig realistisch
oefenen van groot belang voor
de brandweer. Bijvoorbeeld
speciale hittetrainingen
met daadwerkelijke hitte.
Burgemeester en wethouders
vragen de raad hiervoor
structureel € 7.750,- in de
begroting op te nemen.

Waarderingssubsidie
Theater onder de Molen
Stichting Lindese Molen heeft
als doel het behoud van de
Lindese Molen. Inkomsten
komen onder andere uit de

opbrengsten van het Theater
onder de Molen. Het stichting-
bestuur wil het aantal plaatsen in
het theater uitbreiden en vraagt
aan de gemeente een subsidie in
de kosten. Als blijk van
waardering voor het werk dat de
vele vrijwilligers verrichten voor
het behoud van de molen en het
feit dat de molen een waardevolle
aanvulling is op het toeristisch
product Vorden stellen
burgemeester en wethouder
de raad voor een bedrag van
maximaal € 3.750,- ter beschik-
king te stellen.

Speelruimte
en speelplaatsen
Buiten spelen is voor de meeste
kinderen en jongeren de favoriete
vrijetijdsbesteding. Een
woonomgeving met veel speelmo-
gelijkheden is belangrijk voor
hun ontwikkeling. Daarom heeft
de gemeente Vorden een
Speelruimteplan ontwikkeld,
waarin de buitenspeelmogelijk-
heden voor kinderen van O tot 18
jaar onder de loep zijn genomen
en benodigde vernieuwingen zijn
aangegeven. Hiermee is een bedrag
gemoeid van
€ 123.700,- dat aan de raad is
gevraagd.

Milieuverslag 2002
In het verslag is opgenomen hoe
de uitvoering van het gemeen-
telijke milieubeleid, dat in het
Milieubeleidsplan 2001-2004 is
opgenomen, in 2002 is verlopen.

Onderhoud wegen 2003
Op basis van de
wegeninspectie 2002, eigen
waarnemingen en klachten is
een onderhoudsprogramma
2003 voor wegen in Vorden
opgesteld. Hierin worden
verschillende wegen in de
gemeente genoemd waarvoor
maatregelen op stapel staan.
Voor het onderhoud is een
bedrag van € 327.000,- nodig.

Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u mag geen
onderwerp aan de orde stellen
dat op de agenda staat.
U kunt u uiterlijk woensdag
tot 17.00 uur voor de raads-
vergadering aanmelden bij
de griffier, de heer G. Limpers,
onder opgave van het agen-
dapunt waarover u wilt
spreken.

Paraplubestemmingsplan 'Prostitutie 2003'
Burgemeester en wethouders van
Vorden hebben het voorontwerp
Paraplubestemmingsplan
'Prostitutie 2003' vrijgegeven voor
inspraak. Sinds de exploitatie
van prostitutiebedrijven uit het
strafrecht is gehaald, is het
wettelijk niet mogelijk te ver-
bieden dat prostitutiebedrijven
zich in gemeenten vestigen.
Om te voorkomen dat deze bedrij-
ven zich vestigen op plaatsen
waar overlast kan ontstaan, heeft
de gemeente een bestemmings-
plan gemaakt. In Vorden mag zich

maximaal één prostitutiebedrijf
vestigen. In het plan worden
beperkte gebieden (zones) aan-
gewezen waar zo'n bedrijf zou
kunnen komen, te weten langs de
Ruurloseweg, de Zutphenseweg
en de Den Elterweg. Dit zijn gebie-
den buiten de kernen van Vorden,
Kranenburg en Medler.

In de rubriek Openbare bekend-
makingen kunt u lezen op welke
manier u kunt reageren op
het voorontwerp van dit bestem-
mingsplan.

OP DE WEBSITE

Heeft u al eens een kijkje
genomen op www.vorden.nl?
Bijvoorbeeld om meer te
weten te komen over hoe een
gemeente wordt bestuurd,
wat het laatste nieuws is of
hoe een geboorteaangifte in
z'n werk gaat?

Afvalbrengpunt:
niet meer afval aanleveren dan aangegeven!
Afval scheiden is een goede zaak
en velen van u maken veelvuldig
gebruik van de afvalbrengpunten
in Vorden en Steenderen, die
respectievelijk iedere 2e en 4e
zaterdag van de maand geopend
zijn. Hier kunt u gratis terecht
met bepaalde hoeveelheden en
soorten afval. Een service van de
gemeente waardoor u niet altijd
(tegen betaling) naar de regionale
brengpunten in Zutphen of
Lochem hoeft. Op 10 mei
brachten bijna 200 inwoners hun
afval naar het brengpunt in
Vorden. De enorme opkomsten
maken de afvalbrengpunten in
Vorden en Steenderen een groot
succes.

Strenge controle op regels
Om de gang van zaken rond de
brengpunten echter ordelijk te
laten verlopen (en te voorkomen
dat teveel en verkeerd afval wordt
gebracht), is het nodig dat u zich
aan de regels houdt en wij daar
streng op controleren. De regels:
De afvalbrengpunten zijn alleen
voor inwoners van Vorden,
Steenderen en Hengelo. Bij
binnenkomst op het terrein is
legitimatie verplicht (paspoort/
rijbewijs). Inwoners mogen
maximaal 0,25 m3 afval per
zaterdag aanbieden (dit is onge-
veer één volle grijze container!).

Het afval moet gescheiden
worden aangeboden, mag per
eenheid niet meer dan 25 kilo
wegen, niet langer zijn dan 1,5
meter en moet spijkervrij zijn.
Voor tuinafval geldt daarnaast
een maximum van 2 m3 per dag.
Afval van bedrijven wordt niet
geaccepteerd. Materialen mogen
géén asbest bevatten. Voor her-
bruikbare producten (bijv. een
nog werkend oud koffiezet-
apparaat, bankstel) is kringloop-
bedrijf De Omloop, tel. (0573)25
13 90, de aangewezen instantie.
U kunt de goederen thuis op laten
halen of afleveren bij De Omloop
aan de Hanzeweg 20 in Lochem of
de Skagerakstraat la in Zutphen.
Voor grotere hoeveelheden afval
van verbouwingen van huizen of
de herinrichting van tuinen

(bv. spoorbielzen) zijn de regio-
nale afvalbrengpunten de aan-
gewezen instanties. U kunt ook
een afvalcontainerbedrij f vragen
tijdelijk een container bij uw huis
te laten plaatsen. Wij verzoeken u
dringend zich aan deze regels te
houden. Gebeurt dit niet dan zijn
wij genoodzaakt u te weigeren
uw afval te deponeren! Voor de
volgende soorten afval brengen
die niet in de grijze container
thuishoren, kunt u zonder kosten
bij de afvalbrengpunten in
Vorden en Steenderen terecht:
metaal, hout, schoon puin, niet
schoon puin, tuinhout, klein
chemisch afval, tuinafval (géén
grond), klein wit- en bruingoed,
vlakglas en tapijt.

Informatie
Voor meer informatie over de
inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen in Vorden kunt u
contact opnemen met de heer
W. Burger van de afdeling milieu
van de gemeente, tel. (0575)
55 74 74.

Wijziging
afvalinzameling
in de gemeente

Vorden in
verband met

Pinksteren

op dinsdag 10 juni.

N B.: i » 4 07.00 uur
Uw container is dus

mogelijk eerder aan de beurt dan normaal.

berkel milieu

Doe mee aan het wandelkunstproject
Zandloper op 6 juni
Op 6 juni gaat de stichting Green
Wish van start. De stichting richt
zich op mensen die zich willen
inzetten voor een duurzame
samenleving en heeft uitlopende
projecten op het terrein van
natuur, milieu en duurzaamheid.
Green Wish start haar activiteiten
met een bijzonder wandelkunst-
project dat de naam Zandloper
meekreeg en nodigt hiervoor
iedereen die zich aangetrokken
voelt tot een duurzame samen-
leving uit om zich dit voorjaar
wandelend door het Nederlandse
landschap te bezinnen op de
'sporen' die zij willen nalaten.
Hoe? Door tijdens wandelingen
uw 'sporen' - het zand waarop u
wandelt - letterlijk op te pakken,
in een zakje te doen en op 6 juni
mee te nemen naar Het Nationaal
Park Veluwezoom. Daar gaat
kunstenares Gerda Feenstra
samen met alle aanwezigen (ook
u kunt hierbij met uw spoor dus
aanwezig zijn) een groot zand-
kunstwerk maken. Prinses Irene
van Lippe-Biesterfeld geeft, door

het eerste zakje zand aan te
reiken, het startsein voor het
kunstwerk. Green Wish orga-
niseert het Zandloperproject in
samenwerking met de stichting
wAarde, VARA's Vroege Vogels,
Vereniging Natuurmonumenten,
het VSB Fonds, en de Nationale
Toekomstprijs. De samenkomst op
6 juni belooft een feestelijk festijn
te worden met veel kunst, crea-
tiviteit, duurzame wensen (zie
slot van dit artikel) en een bijzon-
der kunstwerk (zandschilderij).
Het evenement vindt plaats in
Het Nationaal Park Hoge Veluwe-

zoom bij Rheden, verzamelen
vanaf 11.00 uur in restaurant
'Prinsheerlijk'. Voor meer
informatie over Green Wish en
het aanmelden voor het
wandelkunstporject Zandloper

op 6 juni kunt u bellen naar:
(030) 635 89 31, of de website
www.greenwish.nl raadplegen.
Deelname is gratis. Als u zich
aanmeldt kunt u ook meteen
uw 'groene/duurzame wens'
aangeven.

Belangrijk!
De onderstaande afvalsoorten worden niet geaccepteerd bij de
afvalbrengpunten in Vorden en Steenderen, maar wel bij de
aangegeven inzamelaars:

Afvalbrengpunten in Zutphen en Lochem:
• Metaal: verontreinigd metaal (zoals olieresten)
• Puin: geglazuurd materiaal (zoals douchetegels), gips, gipsplaten,

gasbetonstenen, schoorsteenpuin, steenwol, ongescheiden bouw-
en sloopafval (zoals gemengd puin, hout, plastic,
isolatiemateriaal, metaal e.d.)

• Tuinafval: grond, snoeiafval dikker dan 15 centimeter,
boomstronken en -stobben, wortels, 'afbreekbare' plastic zakken

• Vlakglas: raam met stopverf, spiegels, autoruiten, melkglas
• Vloerbedekking: grondzeil, zeil, matrassen,

ondertapij t/ondervloeren
• Tuinhout: gewolmaniseerd en gecreotiseerd hout, bielzen
• Overig: asbest, autobanden, noppenfolie

Kringloopbedrijf De Omloop:
• Meubels: banken, stoelen, tafels, kasten
• Wit- en bruingoed: groot wit- en bruingoed, zoals koelkasten,

vriezers en TVs

Grijze container/restafval:
• PVC
• Verpakkingsmaterialen (behalve glas _ glasbak, papier en karton

aan de inzamelende verenigingen, zie afvalkalender)
• Tempex (= piepschuim)
• Klein chemisch afval: aceton, ammonia, brandblussers (halon),

CD-schijfjes en floppy's, correctievloeistof (zoals Tipp-ex),
frituurvet, inkt, kit en lijm, gasflessen, loodwikkels, meubelolie,
nagellak en -remover, ontvettingsmiddelen, ovenreiniger,
plamuur, smeervet, videobanden en tapes, vlekkenwater,
vlooienbanden, gebruikte kwasten en lege verfblikken,
opgedroogde verf.

Uitzonderingen: lege gasflessen kunt u inleveren bij de handelaar,
frituurvet mag bij het gft-afval of in een plastic fles bij het restafval
in de grijze container.



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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hengeloseweg 5. G.J.W. Zweverink, voor het verkleinen van een paardenstal,

datum ontvangst: 7 mei 2003
• Raadhuisstraat 26, B.J. Scholten en mw. M. Blok, voor het vergroten van een

woning, datum ontvangst: 9 mei 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Nieuwenhuisweg 2, J.M. Wintermans, voor het vernieuwen en veranderen van

een kapschuur, datum ontvangst: 9 mei 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Eendracht 27, G.W.H. Waarle, voor het vergroten van een woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Baakseweg 7 in Wichmond, R.Schouten, voor het veranderen van een bergruimte
• Industrieweg l, Jansen's Exploitatie, voor het vergroten van een woning
• Zutphenseweg 123, H.B.M. Peters, voor het veranderen van een woning en

bouwen van een bijgebouw en 2 hooibergen, vrijstelling voor: het bouwen van
2 hooibergen, het oppervlak en de hoogte van het bijgebouw en voor vervangend
bouwen

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 5, B. Tiessink, voor het slopen van een achtergevel en

asbesthoudende golfplaten schuur
• Mosselseweg 4, HJ. Pardijs j r., voor het geheel slopen van 3 varkensschuren, een

zeugenstal en een loods en het verwijderen van varkenshokken in een boerderij
• Okhorstweg l, D. Pardijs, voor het gedeeltelijk slopen van een woning
• Schuttestraat 13, H.D. Melchers, voor het intern gedeeltelijk slopen van een

bijgebouw
• Schuttestraat 26, Mts. H.E. Bouwmeester en G.H. Bouwmeester-Rozendaal, voor

het geheel slopen van een kippenschuur
• Vierakkersestraatweg 24 in Vierakker, B A.W. Mensinck, voor het geheel slopen

van een berging
• Zutphenseweg 123, H.B.M. Peters, voor het geheel slopen van 2 schuurtjes en

gedeeltelijk slopen van een woning

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

M o n u m e n t e n v e r g u n n i n g e n
• Zutphenseweg 36, H.W.E. Plomp, voor het vellen van 4 coniferen en 4 lariksen

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking.U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening -
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Monumenten
A a n v r a g e n v e r g u n n i n g r i j k s m o n u m e n t
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van
donderdag 22 mei tot en met woensdag 4 juni 2003 op het gemeentehuis, sector

. grondgebied (koets-huis), voor een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning
ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van de heer Van Dorth tot Medler voor
het aanpassen van de raampartijen van het 'bouwhuis' bij kasteel 't Medler aan de
Ruurloseweg 115a in Vorden. Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Bestemmingsplannen
V e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel
8 lid 8.8 sub a) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum
& Oost 1994' voor het bouwen van winkelruimten met een kantoor/woning op het
perceel Dorpsstraat 34, 40 en 40a (voormalige terrein van het 'Pantoffeltje') te
Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
donderdag 22 mei tot en met woensdag 18 juni 2003 ter inzage op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisves-ting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons
kenbaar maken.

I n s p r a a k v o o r o n t w e r p - b e s t e m m i n g s p l a n
Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 22
mei tot en met woensdag 18 juni 2003 op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek,
gedurende de openingstijden, ter inzage ligt het voorontwerp-
paraplubestemmingsplan 'Prostitutie 2003'. Het plan vormt een partiële herziening
van alle bestemmingsplannen waarin bestemmingen zijn opgenomen waarbinnen
aan seksindustrie gelieerde bedrijven/activiteiten zich zouden kunnen
vestigen/ontwikkelen.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan het college kenbaar maken. U kunt tijdens de
openstelling van het gemeentehuis (ma. t/m vr. van 8.30 uur tot 12.00 uur en
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur) over het plan van gedachten wisselen
met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Op vrijdag 23 mei vindt een pleinmarkt plaats op een gedeelte van het

marktplein, dat daardoor van 23 mei vanaf 22.30 uur tot zaterdag 24 mei tot
17.00 uur afgesloten is voor alle verkeer.

• In verband met de openstelling van de tuinen van De Wiersse op donderdag 29
mei is de Wiersserallee voor alle verkeer behalve voetgangers en fietsers
afgesloten.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op dinsdag 27 mei j/anaf 12.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 8 mei tot en met 22
mei 2003, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen
en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag 12 juni
2003 behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de
rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 23 mei, 10.00 uur ter
inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de
lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 22 mei om 12.00 uur
bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn. worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

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

Wet milieubeheer
O p e n b a r e ken n i s g e v i n g o n t w e r p-b es l u i t ( a r t , l 3, A W m b en
a r t . 3 = 19 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 23 mei tot en met 20 juni 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
• de heer B.J.M. Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden, voor: een

oprichtingsvergunning voor een biologische melkrundveehouderij, datum
aanvraag: 16 december 2002, adres van de inrichting: Lieferinkweg 2, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie O, nr. 15

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opge-steld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
21 juni 2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 21 juni 2003.

Verkiezingen
waterschapsbesturen
Binnenkort ontvangt men van
het waterschap Stembiljetten.
Waterbeheer en het zuiveren
van afvalwater is belangrijk
voor iedereen. Iedereen heeft
echter zijn eigen specifieke
wensen zo ook de landbouw.

Het bestuur van het waterschap
weegt de wensen en belangen te-
gen elkaar af en bepaalt wat er
gaat gebeuren op het gebied van
water. Om het agrarisch belang in
het waterschapsbestuur goed te
behartigen is het belangrijk dat er

in het bestuur person'en zitting
hebben die oog hebben voor het
landbouwbelang en zich hiervoor
in willen zetten. De volgende kan-
didaten worden door GLTO aanbe-
volen: Categorie onbebouwd: dhr.
TAM. Hakvoort Keijenborg, Plaats-
vervanger: dhr. PJ. Hilderink Keij-
enborg. Categorie bebouwd: Mevr.
Winkelhorst Winterswijk Miste,
Plaatsvervanger: dhr. G.C. Klein
Bleumink Ruurlo. Categorie inge
zetenen: dhr. Berenschot Winters-
wijk Miste, Plaatsvervanger: dhr.
A.J Verhoeven Doetinchem.

Hemelvaartsmiddag
traditionele broodlevering
'Muldersfluite'
Op donderdagmiddag 29 mei
a.s. vindt de jaarlijkse eeuwen-
oude Traditionele broodlever-
ing plaats bij de boerderij 'Mul-
dersfluite' aan de Zelhemseweg
in Hengelo (Gld).

Dit spektakel is nu 's middags te
aanschouwen. Onder toeziend oog
van notabelen en gemeentebestuur-
ders uit Hengelo en Zelhem wor-
den de broden gewogen en onder
de toeschouwers geveild. De op-

brengst van de broodveiling gaat
naar een goed doel.

Verder is er muziek en danst een
boerendansgroep. Zeker de moeite
waard om dit gebeuren te bekijken.
Tot ziens op 29 mei bij de Mulders-
fluite!

Kijk voor

voor ander nieuws

ook op

www.contact.nl



Het is weer genieten

de asperges
zijn er weer

samen met zalm of beenham
en verse scharreleieren

Ma. t/m vr. 10.00 -12.00 en 13.00 -19.00 uur.
Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Zondag gesloten.

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Kapel weg 14 • Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • Fax (0575) 44 28 35

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

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

Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

HORSTMAN

'HONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotal. O6 51911855.

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

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

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur

zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN

Alleen spelen
is geen bat aan

giro 552000
Amsterdam www.nsgk.nl

mderlandic stichting voor het

gehandicapte kind

NSGK. Elk kind sp««lt mee.

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

Tuinverlichting
Barbecues
Betonbarbecue r—i

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (GId.) - Tel. (0575) 46 12 20

F A M I L I E
DRUKWERK

drukke r i j Weevers

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86



Else wint skelter bij Welkoop (Advertorial)

Else Westervoorde is de win-
naar van de kleurplatenwed-
strijd van Welkoop Vorden. Vo-
rige week woensdag ontving ze
uit handen van eigenaar Wim
Weenk de bijbehorende hoofd-
prijs: een gloednieuwe skelter.

De kleurplatenwedstrijd werd ge
houden in het kader van het feit
dat Welkoop Vorden in een nieuw
jasje is gestoken. Van 10 tot en met
12 april waren er drie feestelijke
openingsdagen waarbij er voor de

volwassenen allerlei aanbiedingen
waren en voor de kinderen een
kleurplatenwedstrijd. De inzen-
ding van Else Westervoorde uit
Vorden stak er volgens de jury met
kop en schouders bovenuit.

"De terechte winnaar", zegt eige-
naar Wim Weenk over de 7-jarige
Vordense. Else Westervoorde had
bij de prijsuitreiking haar hele fa-
milie meegenomen maar wist zelf
nog steeds niet wat ze had gewon-
nen. "Oeps", waren dan ook haar

woorden toen ze samen met eige-
naar Wim Weenk één van de op-
slagruimtes inliep en doorkreeg
dat ze een echte skelter had ge-
wonnen van het gerenommeerde
merk Berg.

Deze skelters worden overigens
ook verkocht bij Welkoop Vorden,
inclusief extra onderdelen zoals
aanhangwagens en duozitjes. De
klant kan daarbij kiezen uit diver-
se type skelters. Er zijn ook tram-
polines van dit merk.

18 achterhoekse campings werken samen

Op pad met een knapzak in juni
In de maanden juni en septem-
ber organiseert het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme in
samenwerking met 18 Achter-
hoekse campings 'Op pad met
een knapzak'.

Bij een verblijf van zeven achter-
eenvolgende nachten op één van
de campings ontvangen kampeer-
gasten een gratis knapzak.

De knapzak bestaat uit een kaart
van de Achterhoek (1:50.000) en
één routefolder (wandel-, fiets-,
ATB-, skeelerroute).

Tevens zit er in de knapzak een
kleine lunch voor onderweg en

kortingsbonnen van bedrijven die
zich in de omgeving van de cam-
ping bevinden. De actie geldt niet
tijdens feestdagen en schoolvakan-
ties.

Kampeergasten ontvangen één
knapzak per standplaats. 'Kampe
ren in de Achterhoek' is een sa-
menwerkingsverband van 18 cam-
pings in de Achterhoek. Zij maken
gezamenlijk promotie door mid-
del van diverse acties verspreid
over het hele jaar.

De twee knapzak-maanden maken
daar onderdeel van uit. Ook in het
voor- en najaar worden er acties
georganiseerd.

Zo hebben in de meivakantie de
kinderweken plaatsgevonden met
als thema 'Terug in de tijd'.

Meer informatie over 'Op pad met
een knapzak', de 18 deelnemende
campings en de verschillende ac-
ties staan in de folder 'Kamperen
in de Achterhoek'.

Deze folder is gratis verkrijgbaar bij
alle WV kantoren in de Achterhoek
of te bestellen bij het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme in Zutphen.

E-mail: info@achterhoektoerisme.nl
of kijk op de website:
www.achterhoektoerisme.nl

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van maandag 5 mei
Groep A:
1. echtpaar Wullink 60%; 2. dames
Wal ter Kilian en van Gastel 59,6%;
3. dames Warnaar en van Alphen
58,8%.

Groep B:
1. dms. de Bruin en Lamers 63,3%;
2. echtpaar Vreeman 61,3%; echt-
paar Wientjens 59,2%.

Uitslagen van maandag 12 mei
Groep A:
1. De dames Warringa en Rossel
met 60,4%; 2. Mevr. Hendriks met
de heer Bergman met 57,5%; 3/4.
De heren Wullink en Meijers met
52,9%; 3/4. De dames Den Ambt-
man en Thalen met 52,9 %.

Groep B:
1/2. De dames de Bruin en Lamers
met 57,1%; 1/2. Het echtpaar
Duinkerken met 57,1%; 3. Het
echtpaar Vreeman met 56,3%.

Gelderse Motor
Avond 4- daagse
Motorclub "De Graafschaprijders"
organiseert in samenwerking met
de motorclubs uit Borculo, Neede
en Steenderen van 3 juni tot en
met 6 juni de zgn. "Gelderse Motor
Avond-4 daage.

Het ligt in de bedoeling dat de
deelnemers elke avond een route
rijden met een lengte van circa 80
kilometer.

De eerste avond, dinsdag 3 juni,
wordt gestart vanaf café Peters in
Borculo; woensdagavond 4 juni
vindt de start plaats vanaf café/re
stuarant "Olde Mölle" te Neede.
Donderdagavond 4 juni vertrekt
het motorgezelschap vanaf het
clubhuis van "De Graafschaprij-
ders" aan de Eikenlaan. De start op
de laatste avond is vanaf café Hee
zen in Steenderen.

De VAMC "De Graafschaprijders"
maakt in het Pinksterweekend
(7, 8, 9 juni) een motortoer door
het Sauerland.

PCOB
Op donderdagmiddag 22 mei a.s.
houdt men een middagtocht (met
eigen auto's) naar biologisch be
drijf 'Urtica de Vijfsprong', Ree-
oordweg 2a. Wil men zich hiervoor
opgeven bij de bestuursleden Jee
ninga of Heijenk, tel. 55 16 40 of 55
16 46. Daarna volgt een verrassing.
Daarna beginnen de zomermaan-
den en neemt men even pas op de
plaats. De eerste bijeenkomst na
de vakantie is op donderdagmid-
dag 25 september a.s. Dan hoopt
oud-huisarts Sterringa een inlei-
ding te houden. Het bestuur wenst
allen een goede zomerperiode toe.

P.V. Vorden
Na een periode van "stilte" in de
duivensport was er het afgelopen
weekend de eerste wedvlucht van-
af Reusel met als winnaar Cor
Bruinsma. De uitslagen waren als
volgt: C. Bruinsma l, 17; D. Gotink
2, 3,16, 19; H. Eykelkamp 4, 5; M.
Tiemessen 6,18; A en A Winkels 7,
10; H. Stokkink 8, 9,12,13,15. 20;
J. Meyer 11 en T. Wesselink 14.

BEURSPRAAT

Back to business...
Nu de oorlog in Irak voorbij is, is
het wat beleggers betreft weer
'back to business'. De aandacht
gaat nu weer uit naar 'normale 'in-
dicatoren zoals economische cij-
fers en bedrijfsresultaten. We ver-
wachten dat de Amerikaanse eco-
nomie weer zal herstellen. De be-
drijfsresultaten van Amerikaanse
bedrijven over het eerst kwartaal
vallen tot dusverre mee.

POSITIEVE BEURSREACTIE
OP EINDE OORLOG
De aandelenbeurzen hebben posi-
tief gereageerd op het voorspoedi-
ge verloop van de oorlog in Irak.
De Amerikaanse S&P500-index is
sinds half maart per saldo zo'n
10% gestegen, terwijl de AEX-index
in dezelfde periode bijna 30% in
waarde is toegenomen. Begin mei
noteerde de AEX-index nog 12,4%
onder het niveau van l januari
2003. Nu de oorlog teneinde is,
richten beleggers hun vizier weer
op de gebruikelijke combinatie
van macro-economische cijfers en
bedrijfsnieuws. De angst voor
slechte berichten van deze beide
fronten na de oorlog bleek, in ie-
der geval voorlopig, ongegrond.
Het positieve verloop van het Ame
rikaanse kwartaalcijfer seizoen
heeft bijgedragen tot de positieve
stemming op de beurs.

KWARTAALCIJFERS VS
VALLEN MEE
Hoewel er gevreesd werd voor
voornamelijk slechte berichten,
vallen de tot nu toe bekendge-
maakte cijfers van Amerikaanse
ondernemingen in het algemeen
mee. Ruim 300 van de bedrijven
uit de toonaangevende Ameri-
kaanse S&P500-index hebben hun
resultaten over het eerste kwartaal
van 2003 al bekendgemaakt. Zo'n
60% van deze bedrijven liet betere
resultaten zien dan verwacht. Zo
waren de kwartaalcijfers van de
Amerikaanse banken Bank of
America, Citigroup en Wells Fargo
beter dan verwacht. Ook de IT-gi-
ganten IBM, Intel en Microsoft pre
senteerden meevallende cijfers. De
groei van de Amerikaanse econo-
mie als geheel viel echter tegen in
het eerste kwartaal.

ECONOMISCHE GROEI IN HET
IE KWARTAAL VALT TEGEN

In het eerste kwartaal van 2003 is
het Amerikaanse bruto binnen-
lands product (BBP) met 1,6% op
jaarbasis gegroeid. Economen had-
den echter een groeipercentage
van 2,4% verwacht. De economi-
sche groei valt dus tegen bij de ver-
wachting. In het eerste kwartaal
vertoonden de consumentenbeste
dingen (1,4%) en de overheidsbe
stedingen (+0,9%) groei. De be
drijfsinvesteringen vielen echter
tegen en daalden met 2,5%. Het
BBP-cijfer over het eerste kwartaal
2003 is beïnvloed door de onzeker-
heid die bestond over de gevolgen
van de oorlog met Irak en de hoge
olieprijs.

ECONOMISCHE GEVOLGEN
OORLOG WAARSCHIJNLIJK
BEPERKT
In de komende tijd zal duidelijk
worden of het economisch herstel
in de Verenigde Staten weer op
gang komt na de Tweede Golfoor-
log. Wat duidelijk is, is dat de cij-
fers over de afgelopen maanden in
belangrijke mate beïnvloed zijn
door de dreiging die van de oorlog
uitging. Zo is het Amerikaanse
consumentenvertrouwen in febru-
ari en maart van dit jaar sterk ge
daald. In april, na afloop van de
oorlog, liet het consumentenver-
trouwen een forse stijging zien.
Mede gezien de gunstige afloop
van de oorlog in Irak gaan we er
vanuit dat de economische gevol-
gen van de oorlog beperkt zullen
blijken te zijn.

CONCLUSIE: LICHT POSITIEF
ADVIES VOOR AANDELEN
Wij verwachten dat het econo-
misch herstel na de snelle Golfoor-
log doorzet. Verder verwachten we
dat bedrijven wereldwijd gemid-
deld een winstgroei van zo'n 30%
zullen laten zien in 2003. Wel stel-
len analisten deze verwachte
winstgroei in een sneller tempo
dan gebruikelijk naar beneden bij.
Positief is dat aandelen goedkoop
zijn ten opzicht van obligaties. Dit
geldt voor alle belangrijke mark-
ten in de wereld (de VS, Euroland,
het VK en Japan). Als we op basis
van technische analyse naar de
markt kijken is het beeld wat min-
der gunstig, maar per saldo is het
totaaladvies voor aandelen licht
positief. Vooral groeiaandelen zul-
len profiteren bij een verder door-
zetten van het economisch herstel.
De verwachtingen voor IT en tele
com en biotechnologieconcerns
zijn goed. Daarnaast zal de finan-
ciële sector profiteren van het aan-
trekken van de beurzen.

Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een
gezamenlijke onderneming van
de Rabobank en de Robeco Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
RobJonker
Henk Kreeftenberg

Kijk ook op
www.contact.nl



de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-VOORST

Tel . (0575)501334

Vervoer?
fat zet ik
zelf of Je

rit!

"De gemeente heeft voor mij beslist
dat Ik met een deeltaxi moet reizen.
Moet ik daar weer rekening mee
gaan houden bij mijn dagindeling.
Wat een gedoe. Ik wil zeggenschap
over mijn leven. Ik wil vervoer dat
bij mij past. Dus ben ik ANGO-lid."

Arbeidsongeschikt? Chronisch
ziek? Gehandicapt? Of het nu gaat
om juridische ondersteuning, belas-
tingteruggave, uitkeringen, zorg en
hulp, woningaanpassingen, vervoer
of lotgenotencontact... Kom op voor
je rechten. Word ook lid van ANGO!

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

Met ANGO kom
je tot je recht!

U boft

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

het pand leeg. Onze actuele
dames- en herenmode collec-

tie gaat daarom de deur uit
met fikse kortingen. Profiteer

nu!

met onze

plannen
• KOSTUUMS • COLBERTS • JACKS
• JASSEN • OVERHEMDEN • TRUIEN
• SWEATERS • SHORTS • SOKKEN
ETC.

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

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

MOLENAAR, LEDUB

TEUNISSEN
M O D E

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

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

H A N D E L S
DRUKWERK

Uw handelsdrukwerk is het visitekaartje
van uw bedrijf.
Laat het professioneel door ons verzorgen!

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Ook dit jaar is er op Hemelvaartsdag weer veel te
beleven in Harreveld. Wat begon als een motorspek-
takel is in de loop der jaren uitgebreid tot een evenement
dat zijn weerga niet kent. Welk dorp kan zeggen dat op de
weilanden waar normaal gesproken koeien lopen te grazen, deze gedurende één dag geheel
omgetoverd worden tot een compleet vliegveld? Juist: Harreveld! Er wordt deze dag een
complete vliegshow gegeven en iedereen die al eens geweest is weet dat je je ogen uitkijkt.
Maar dit is niet het enige wat er die dag gebeurt. Er worden crosses gereden met motoren
en er zijn grasbaanraces. Iedereen die wil kan zelf eens rijden op een quad, maar ook is er
gelegenheid om een rondvlucht per helicopter te maken. Verder is er een zeer uitgebreide
stoomshow en alles over fietsen, van heel oud tot zeer modern. Echte fletsliejhebbers kun-
nen deze dag dan ook hun hart ophalen. Ook diverse oude motoren en auto's staan in het
dorp opgesteld evenals vrachtwagens op schaal gebouwd. Ook de historische caravanclub
is vertegenwoordigd. Natuurlijk ontbreekt ook de jaarmarkt niet en is er volop vertier voor
de jeugd.

Voorlopig Programma 2003
Dorpsactiviteiten:

DE PZL106 AR Kruk
Het voor de landbouw gebruikte
vliegtuig de PZL Kruk, "luchttrek-
ker" kwam in 1978 uit Polen naar
Oost Duitsland als opvolger van de
oude sproeivloot Z37. Na goede tes-
ten door Interflug werden verdere
52 machines besteld en deze had-
den een grote invloed op de totale
ontwikkeling van de Oost-Duitse
landbouw. Na de val van de muur
en het opheffen van Interflug wer-
den alle PZL 106 toestellen uit de
lucht genomen. Op twee toestel-
len, die in een museum terecht
kwamen, en dit toestel na, werden
alle exemplaren naar Noord- en
Midden Amerika verkocht of ge
sloopt. De DDR-TAB lag eenjaar uit

elkaar en onbeschut op een wei-
land bij het vliegveld Anklam en
zou verder gesloopt worden. In
deze conditie werd het 'vliegtuig'
door de huidige eigenaar aange-
kocht en met veel inspanning in
Magdenburg weer opgebouwd. Op
25 augustus 1994 werd het als
enige nog vliegende exemplaar
van de Musters Kruk in Duitsland,
en West Europa, weer tot het
luchtruim toegelaten. Het toestel
is tegenwoordig uitgerust met een
waterafwerp-installatie voor het
bestrijden van bosbranden waarbij
het mogelijk is door middel van
een druk op de knop ongeveer een
halve ton water af te werpen.

• Kerkstraat: Jaarmarkt
• Ursulastraat: Historische motoren,
• HoW terrein aan de Ursulastraat: Grasbaan races,

Motor cross
• Dorpshuis: Lasergame
• Parkeerplaats Dorpshuis: Eigenontwerpen Auto's -

Motoren, promotie races motoren
• Weiland Kolkman: Quard verhuur, Demo ter

Horst Varsseveld, Helikopter rondvluchten
• Looweg: Historische auto's
• Blaauwgeersstraat: Groot stoom, onderdelen

stoom
• Grachtlaan: Stoonibrandweer, stoomfiets
• Zaal de Boer: Mini spoor
• Parkeerplaats de Boer: Kinder stoomtreintje
• Lindeboomweg; Daf Parijs- Dacar Jan de Rooy 77
• Kerkplein: Skoda promotion -Autobedrijf Vruggink
• Parkeerplaats Kerk: Stoomzaagmachine en demo

• Kerkstraat: Info stand HoW, Vrachtwagens
schaal l : 4, automobielclub, Demowagens div
organistaties

• Parkeerplaats 't Anker (Kerkstraat):
DE FIETS VAN TOEN EN NU met o.a.
Demo fïetsgroep Millingen, Demo nieuwe
modellen Gazelle (o.a. Mitka), Demo ligfïets,
Antieke fietsen met demo, Demo van Raam b.v.,
Promotie wielersport

• K.S.H. Sportvelden: Historische caravanclub,
Stormbaan, trampoline, demo NECO

• Weiland Krabben: div. Koninklijke Luchtmacht
Marechaussee, Hondenclub

• Op het gehele parcours dweilorkest

Extra's
• Model vliegclub, Koninklijke Luchtmacht,

Marechaussee

De Scandiiiavian Air Show AB

Spectaculaire show
in Harreveld

De Scandinavian Air Show AB is
een van de weinige maatschappij-
en die zich gespecialiseerd heeft in
het geven van lucht show voorstel-
lingen. Sinds 1977 heeft de maat-
schappij meer dan 750 luchtshows
gegeven. Hun opzet is om een
spannende, humoristische en

vooral een niet te vergeten show te
presenteren waar de mensen nog
jaren over zullen napraten.
Zij doen dit met de AirCat
Grumman 164, een vliegtuig dat
speciaal voor de show is aangepast.
Zie foto 'Voorlopig vliegprogram-
ma 2003.

Lelykopters houdt vliegen met
helikopter vooral betaalbaar

Voorlopig Vliegprogramma 2003
Old Crow Boeing Stearman
Fokker Four
Gap 231 Pelgrim
Saab Safir
Gap 10 en Gap 21
Yak 50 Holland aerobics
Yak52
Pilatus B4 zweefvlieger
Piper Cup sleepvliegtuig

Jaarmarkt
Ook dit jaar is er weer de traditionele jaarmarkt tijdens Harreveld on
Wheels. Vele tientallen standhouders met een uitgebreid assortiment
aan goederen prijzen hier hun waar aan.

Küidervermaak
Op het vliegveld kunnen de kinderen zich laten schminken door vrij-
willigers van het jeugdkamp Harreveld.

particulier. Ook verzorgt het
bedrijf voor tal van overheidsin-
stellingen en bedrijven rondvluch-
ten maar ook foto-, inspectie- of
filmvluchten behoren tot de
mogelijkheden. Lelykopters BV
maakt vooral gebruik van
Robinson helikopters en beschikt
bovendien over verschillende
instructeurs waardoor de conti-
nuïteit van de opleiding altijd is
gewaarborgd. Het bedrijf opereert
vanaf vliegveld Lelystad en is het
enige helikopterbedrij f in
Nederland waar particuliere heli-
koptervliegers een toestel kunnen
huren.

w w w . h a r r e v e l d o n w h e e l s . n l

Pure power! En hartstikke populair. Sevink quads uit Zelhem laat zien wat ze in huis heeft.
Een presentatie van quads van het merk E-TON.
In allerlei kleuren en uitvoeringen zorgen deze krachtpatsers gegarandeerd voor sen-
satie. Leuk voor op de weg, nog leuker voor in het terrein. Geen helling te stijl en
dankzij de grote wendbaarheid en stabiliteit geen bocht te scherp. Kom kij-
ken, maar kijk uit, wedden dat u verkocht bent?

KRUK brandblus-demo
Victor Romeo formatie

SC01 ultra light
Trike Condor tl 232

Xtra 300 L Frank Versteegh
Air Cat Wing Walking Zweden

Seakink helikopter SAR Belgische Luchtmacht
Chinook CH-47D Koninklijke Luchtmacht

Lelykopters BV is een onderne-
ming, die zich bezighoudt met
helikoptervliegen. De onderne-
ming, die zich tijdens Harreveld
on Wheels zal presenteren, ver-
zorgt opleidingen voor helikopter-
vliegers, zowel beroepsmatig als

Tijdens het evenement Harreveld on Wheels and Airshow is het
voor iedereen vanaf 10 jaar mogelijk om quad te rijden. Voor de
hele kleintjes is het zelfs mogelijk dat ze voorop bij vader of moeder kunnen ervaren hoe
het is om op een quad op ruw terrein te rijden. De techniek van schakelen hoeft u niet te beheersen want op
de uitgezette baan wordt gereden met automaten. Een mooie kans voor iedereen die een keer op een quad wil
rijden.



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

VLEES:

RIBLAPPEN

kilo

99

GROENTE:

IJSBERGSLA

krop nu O.449

GROLSCH
BIER

PIJPJES OF BEUGELS

krat nu

99

EDET
FRIENDLY

pak 24 rollen

599
H

CALGONIT
POWERBALL

pak 32 stuks a 8.49

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

LAY'S
SUPERCHIPS

zak 200 gram a 1.09

nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

STAATSLOT
+ JACKPOT

13?50

nu met gratis oh lot
(kans op een Alfa Romeo 147)

en vele extra prijzen.

DUBBEL
FRISSS
pak 1 liter a 0.81

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Let op!
Laatste week t/m zater-
dag 24 mei gratis tuin-
meubelenzegels bij
aankoop van €10,-^
boodschappen

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

GALL^GALL

MO NHO K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Oh HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46.4612

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HERJ5ALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

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

HEB JE INTERESSE
IN KAAS MAKEN?

WIJ KUNNEN
HET JE LEREN!

Na afloop hebben wij
interesse in jou
als invalskracht.

DE VIJFSPRONG
Tel. (0575) 55 34 59

Huisartsenpraktijk
Albers en Tanis

Vorden • Telefoon (0575) 55 12 55

is in verband met vakantie

gesloten
van maandag 9 juni t/m vrijdag 27 juni.

Waarneming voor patiënten van:
A t/m K dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1, telefoon 55 24 32.

L t/m Z dr. Haas,
Weppel 1, telefoon 55 16 78.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg lb
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter € 25.-

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

NIEUW
H.H. Veehouders

hulp nodig?
Bel dan:

Jan de Agraman
Tel. 06 22532503 of (0575) 45 17 24

!ADSL!
Let op! Binnenkort ook ADSL in gemeente Hengelo.

Bestel nu vast via www.helpathome.nl

Of bel: 0575-465057

ADSL is een snelle vorm van verbinding maken met internet, waarbij je
geen telefoontikken hoeft te betalen. Het heeft veel weg van de
kabel verbinding, waar je ook een vast maandbedrag moet betalen.

De voordelen t.o.v. telefoon zijn:
•Je blijft telefonisch bereikbaar.
•Tot 20 keer snellere internetverbinding.
•Onbeperkt internetten voor een vast bedrag per maand.

De voordelen t.o.v. kabel zijn:
•Constante snelheid, onafhankelijk van het aantal gebruikers in de buurt.
•Goedkoper abonnement.
•Je mag met meerdere computers per adres gebruik maken van ADSL,

wat dus ook erg aantrekkelijk is voor bedrijven.

Computercursussen - Internet diensten - Systeembeheer -
Netwerkbeheer - Nieuw levering - Installatie - Reparatie

Elders in deze Contact vindt u een artikel over HelpatHome.



Judit Poes op internet

Foto v.Ln.r. Judit Poes, Peteren Inez van de Waal

De Expositie van Judit Poes in
Kunstlokaal 11 te Borculo
maakte een geweldige indruk.

De Hongaarse kunstenares heeft
met haar Viltcreaties al tal van
harten gestolen. De kunstvorm is

zeker niet alledaags maar is wel
veelzijdig. Dat spreekt een hoop
mensen aan. Objecten en gebruiks-
voorwerpen als hoeden en tassen
geven het ook nog iets ambachtelijks
mee en in zekere zin is het dat ook.
Vanaf 20 mei zijn haar creaties te

zien in de ontvangsthal van Druk-
kerij Weevers aan de Nieuwstad 30
te Vorden. Ook is er een internetsite
vanaf deze datum operationeel,
waarop men meer te weten kan
komen over de kunstenares en haar
werk: www.contact.nl/juditpocs

Extra vakantiegeld... bonnen inleveren

l juni koopzondag Vorden
Zondag l juni organiseert de
VOV een koopzondag. Het hele
weekend zal in het teken staan
van diverse spectaculaire aan-
biedingen. Tevens kunnen de
klanten op zondag extra vakan-
tiegeld verdienen.

Alle klanten kunnen extra vakan-
tiegeld verdienen door op de kas-
sabonnen van zondag l juni hun
naam en adres in te vullen. De
bonnen kunnen worden gedepo-
neerd in een 'wervelwindkast' die

bij het VW-kantoor staat. Direct
na sluitingstijd worden hieruit de
prijzen getrokken. Deze bestaan
uit een eerste prijs van € 250,- va-
kantiegeld; een tweede prijs ter
waarde van € 150,- en een derde
prijs van € 50,- in contanten.
De eigenaars van de winnende
bonnen dienen zelf aanwezig te
zijn om hun prijs in ontvangst te
nemen.
De Vordense winkeliers zullen het
kopend publiek tevens verrassen
met diverse koopjes.

Cantemus Domino treedt op in
Kranenburgse Antoniuskerk
Het parochiekoor Cantemus
Domino zal op zondagmiddag
25 mei a.s. bij gelegenheid van
het Maria-thema in het heili-
genbeeldenmuseum een selec-
tie van de mooiste Marialiedjes
ten gehore brengen.

Het koor staat onder leiding van
dirigent mevr. Strik en wordt bege-
leidt door organist de heer Holt-
slag. Hoewel de speciale Maria-ex-
positie het hele jaar door te be-
wonderen is, wil het koor in de
maand mei optreden omdat deze
maand in de R.K. traditie speciaal

aan Maria is toegewijd. Het heili-
genbeeldenmuseum mag zich in
een toenemende belangstelling
verheugen. Het valt op dat vooral
het bezoek in groepsverband van
heinde en verre de Antoniuskerk
weet te vinden voor hun jaarlijkse
uitje wat dan vaak gepaard gaat
met een etentje in Vorden of direc-
te omgeving. Een mooie combina-
tie van iet cultureels met iets culi-
nairs in de Achterhoek, het 'Onver-
wachte Nederland'. Aan het be-
zoek zijn naast de gebruikelijke
toegangsprijs geen extra kosten
verbonden.

Berkelzangers in Orangerie
De KunstKring Ruurlo heeft
voor zondagmiddag l juni een
optreden van de Berkelzangers
en hun combo georganiseerd in
de Orangerie in de kasteeltuin
van Huize Ruurlo, Vordense-
weg.

Het mannenkoor bestaat uit onge-
veer zestig leden. Het wijkt af van
de traditionele mannenkoren, on-
der andere doordat het een eigen
begeleidingscombo heeft en door
de keuze van het repertoire; dat
licht is en goed in het gehoor ligt.

Een mix van zeemansliederen, Ne
derlandse evergreens en enkele
duitstalige liederen staat op het
programma. Het koor wordt ge
leid door de zeer deskundige diri-
gent Lodewijk van Houwelingen,
die vanaf de oprichting in 1996 bij
het koor betrokken is.
Entreekaarten (inclusief consump-
tie) zijn verkrijgbaar in het Huus
(Wildenborchseweg 15) op vrijdag-
morgen of bij de ingang van de
Orangerie.
Ook kunt u kaartjes reserveren via
telefoonummer (0573) 45 38 30.

'Geschiedenisbus'
bezoekt
Antoniuskerk
Aanstaande zaterdag rijdt de Ge
schiedenisbus van TV Gelderland
naar een kerk in Renkum waar
aandacht wordt besteed aan een
miraculeus beeld van Maria.

In het kader van dit onderwerp
leek het de redactie van het pro-
gramma goed ook langs te gaan bij
het Museum voor Heiligenbeelden
op de Kranenburg (Vorden).

Daar is namelijk een speciale ten-
toonstelling gewijd aan Maria en
wordt een collectie van meer dan
honderd beelden van de Moeder
Gods gepresenteerd als onderdeel
van de totale collectie.

Een prachtige verzameling die
sfeervol in beeld zal worden ge
bracht.

Hoewel je dat wel altijd moet af-
wachten omdat bij de montage
van een TV-programma soms toch
voor een andere opzet wordt geko-
zen.

In elk geval is het de moeite waard
op zaterdagavond 24 mei af te
stemmen op TV Gelderland. Het
programma 'De Geschiedenisbus'
wordt aan het eind van de middag
uitgezonden en in de loop van de
avond vele malen herhaald.

Mo torsport

DUTCH OPEN WEGRACES
HENGELO

Geen teleurstelling voor de verge
ten regiorijder Martin Peeters uit
Borculo met zijn Norton Manx.

Hij ging als eerste over de finish in
de Classic Klasse tot 500 CC.

De tweede plaats was voor Jan
Frank Bakker met Seepey BSA en
de derde plaats voor Roei Pasop op
Triumph.

Zege voor
Erwin Plekkenpol
Erwin Plekkenpol is er in geslaagd
om zaterdagmiddag op het 'Del-
den-circuit' de Superklasse op zijn
naam te schrijven. De VAMC 'De
Graafschaprijders' die de wedstrij-
den organiseerde had crossbaan in
een perfecte staat gebracht. Zowel
in de klasse 125 CC, de recreanten-
klasse alsmede de Superklasse
spannende wedstrijden, met voor de
winnaars bloemen gratis beschik-
baar gesteld door de firma Kettele
rij. De uitslagen waren als volgt:

SUPERKLASSE:
1 Erwin Plekkenpol 60 punten;
2 Marcel Bulten 52 punten;
3 Wienand Hoenink 48 punten;
4 Alfons Hoevers, 44 punten;
5 Rob Groot Tjooitink 41 punten.

125 CC:
1 Christiaan Lichtenberg 54 punt.;
2 Job Koenders 53 punten;
3 Niek Langwerden 53 punten;
4 Broyer Buitenhuis 50 punten;
5 Bjorn Hekkelman 41 punten.

RECREANTEN:
1 Harold Wolsink 60 punten;
2 Gert Michelbrink 50 punten;
3 Harm Radstake 46 punten;
4 Wilfred Gerritsen 46 punten;
5 Wim Schoemaker 46 punten.

Zaterdagmiddag 24 mei is er voor
de jeugd van 'De Graafschaprijders'
op het Delden-circuit een speciale
trainingsdag. Deze middag worden
de jeugdleden door Jan Broekhof
en Stephan Braakhekke de kneep-
jes van het crossen bijgebracht.
Beiden zijn door de KNMV als
jeugdmotorsport-trainer opgeleid.

Tennis

UITSLAGEN COMPETITIE
TENNIS VERENIGING VORDEN
Zondag:
Heren 6e klasse
Vorden l - Denekamp 3:4-2
Heren 7e klasse
Vorden 3 - Deventer 3:1-5
Dames 3e klasse
Vorden l - Borne 1: 5-1
Gemengd 35+ 3e klasse
Tie-Break l - Vorden 1: 3-2
Heren 35+ Ie klasse
't Harde l - Vorden 1: 5-1
Gemengd junioren
Harfsen l - Vorden 1: 8-0

Zaterdag:
Heren 2e klasse
Vorden l -Bergh 1:2-4
Heren 5e klasse
Vorden 2 - De Hoven 1: 24
Heren 35+ 4e klasse
Vorden l - Ruurlo 1: 6-0
Meisjes t/m 17
Rietstap l -Vorden 1: O6

Dinsdag:
Dames Ie klasse
Vorden l -Bergh 1:4-2
Dames Ie klasse
Vorden 2 - Grootven 1: 3-3
Dames dubbel 4e klasse
Varsseveld 2 - Vorden l: 04
Dames dubbel 4e klasse
Mallumse Molen 4 - Vorden 2:4-0

Woensdag
Mix t/m 12 jaar
Lochem l -Vorden 1: 2-3
Mix t/m 12 jaar
Keislag l - Vorden 2: 3-2
Mixt/m l O jaar
Vorden l - Groenlo 1: 3-2
Mix t/m l O jaar
Vorden 2 - Loenen 1: 3-2

Donderdag
Dames 2e klasse
Vorden l -De Kei 1:2-2

Programma thuiswedstrijden
Woensdagmiddag 21 mei
Mix t/m 10
Vorden l - Doetinchem l
Mix t/m 10
Vorden 2 - Braamveld l
Zaterdag 24 mei
Meisjes t/m 17

Vorden l - Winterswijk l
Zondag 25 mei
Heren 7e klasse
Vorden 2 - Ramele l
Gemengd 35+ 3e klasse
Vorden l - Overdinkel 2
Heren 35+ Ie klasse
Vorden l - Luctor Emergo l
Gemengd junioren Ie klasse
Vorden l - Sidderburen l
Dinsdag 27 mei
Dames Ie klasse
Vorden l - Rietstap l
Damesdubbel 4e klasse
Vorden 2 - Neede 3.

voetbal

SVRATTI
3 weekendentoernooi
Voor alweer de 28e keer wordt dit
jaar een 3 weekendentoernooi
georganiseerd door de sv Ratti. Op
zaterdag 17 mei werd het spits af-
gebeten door de F-pupillen. 20
teams waren vanaf 9.00 uur aan-
wezig om in 4 poules hun wedstrij-
den te voetballen van elk 12'/2 mi-
nuut. Het weer werkte goed mee,
de hele morgen bleef het zo goed
als droog. Er wed leuk gevoetbald,
de sfeer was gezellig. Na de kruisfi-
nales werden de prijzen als volgt
verdeeld: Ie prijs Wolfersveen Fl,
2e prijs Winterswijk Fl, 3e prijs
Halle Fl, 4e prijs Juliana F3. De
Fairplaybeker kon worden meege-
nomen door SVBV F2.

17 mei 's middags was het de beurt
aan de A-jeugd. Er hadden zich 10
teams aangemeld. Om 13.00 uur
was de aftrap van de Ie wedstrijd
in de 2 poules. Na enkele buien
waren de velden glad, de EHBO
had dus helaas wel wat te doen. Na
de kruisfinales werden de prijzen
als volgt verdeeld: Ie prijs Loil Al,
2e prijs Robur et Velocitas Al; 3e
prijs HHC Al, 4e prijs WVC Win-
terswijk A2. De Fairplaybeker kon
worden meegenomen door Lettele
Al.

Het toernooi van zondag 18 mei
moest worden afgelast in verband
met competitieverplichtingen van
alle opgegeven damesteams.

SOCII
Socii doet goede zaken in de na-
competitie. Door op donderdag-
avond de eerste wedstrijd tegen
Loil met 2-1 te verliezen leken de
kansen voor Socii, gezien deze
wedstrijd met twee heel verschil-
lende helften, moeilijk te worden.
En in de tiende minuut met 0-1
achter te komen leek het al kat in
bakkie te worden voor de mannen
uit Loil. In de tweede helft stond er
mede door een paar omzettingen
een veel beter en met veel meer be-
leving spelend Socii. Dit resulteer-
de in de 55 minuut voor de 1-1
door Ronald Wolbrink. Door deze
1-1 werden de rood/witte mannen
nog gretiger en zo kon men in de
65 minuut 2-1 noteren door Henri
Eggink en 3-1 door een prachtig ge
nomen vrije trap van Robert Kor-
negoor. Door de geweldige vecht-
lust van heel het team kwam zelfs
de 4-1 door een inzet van Dub Bes-
seling een ieder verwachte een
voorzet waar hij hem rechtstreeks
achter de keeper deponeerde. Dat
het nog 5-1 werd door een hard in-
geschoten penalty door Jan Wil-
lem Krijt en er nog een rode kaart
volgde voor Erik Peters vanwege
handsbal en de rechtsback van Loil
eraf werd gestuurd voor een geme
ne overtreding van achteren was
eigenlijk een formaliteit. Socii
kijkt al uit naar de twee weeken-
den die komen gaan met aanko-
mende zondag de thuiswedstrijd
tegen het Arnhemse Esca met dan
de zondag erop de return in Arn-
hem zou het dan van jaar lukken?-

Verdere uitslagen:
Socii 3 - Be Quick 5:1-3
De Hoven 3 - Socii 4:1-1
De Hoven 4 - Socii 5:1-5
W. Rheden 3 - Socii 6: 2-8



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

HOLfSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Dijkman Bouwgroep
Dijkman Bouwgroep
is een middelgroot bouwbedrijf
met vestigingen in Warnsveld,
Vorden en Brummen.

Dijkman Bouwgroep
met ruim 80 personeelsleden
heeft een breed scala aan
opdrachten. Van verbouw,
aanbouw en restauratie
tot kantoorpanden, garage-
bedrijven, luxe woningbouw
en landhuizen.

Dus voor elke vakman,
met liefde voor het vak,
wat wils.

Voor onze vestigingen in Warnsveld, Vorden en Brummen
zoeken wij:

vakbekwame
timmerlieden

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons
hoog in het vaandel.

Geïnteresseerde kandidaten die denken door hun instelling
en vakmanschap voor deze functie in aanmerking te komen,
verzoeken wij contact met ons bedrijf op te nemen.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan dhr. J. Dijkman.

Bouwbedrijf Dijkman • Lage Weide 29 • 7231 N N Warnsveld «Tel.: (0575) 52 25 77 • Fax: (0575) 52 10 20

www.financial-freedom.nl

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

DL VËEVOEDERHANDEL
' H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Bijverdienste!
Gevraagd:

OPROEP-
KRACHTEN

voor reinigen
evenemententerreinen.

Voor info bel
(0575)4611 51

(na 18.00 uur).

kwekerij

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

Deze week: 19 mei t/m 24 mei 2003. o

l WAARDEBON 's
| kuipplanten en |
| hangpotten CD

DO

Q 20 voor de helft van de prijs
Alleen geldig van 19 mei t/rn 24 mei 2003.

Groot assortiment zomerbloeiers, kuipplanten,
stekgoed enz. enz.

En verder een uitgebreid assortiment kamerplanten.

23 & 24 mei

Lentefeest
Vrijdag 23-5:Beach party

met dj Hotradio

Zaterdag 24-5:
*JPR Strinx Band
*CU-Rock *Lazy

TENT MET COCKTAILBAR.BARBEQUE
JEUGDSOOS FLOPHOUSE

TOLDIJK

II0KCN in TOLDIEK
27 i/m 29 j u n i 2003.

3 dagen h fken en kamperen

info: 06 51 07 02 07
nu volop voorverkoop

Denkt u over ADSL?
Vraag eens

naar de mogelijkheden.
Telefoon (O575) 55 73 10

week 21-03
aanbiedingen
geldig t/m 31 mei

blouses
uni en dessin
mt. M - XXL
norm. 15,00 nu

CITY LIFE
tanktop
mt. S - XXL
nu voor:

CITY LIFE
piraatbroek
mt. M - XXL
nu voor:

( F A S H I O N l
mode voor het héle gezin
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte

Rheden • Terborg - Ulft - Vorden • Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Nationale skeeler-en schaatstop in Vorden aan de start

Ijzersterke Fransman Cedric Michaud
wint skeelermarathon
De tactiek bij de "Nefit-ploeg"
was zaterdagavond tijdens de
"Univé World on Wheels" skee-
lerrace zo klaar als een klontje:
proberen de plaatselijk favoriet
Arjan Mombarg in stelling te
brengen, waarna de Vordenaar
de wedstrijd zou moeten afma-
ken! Of zoals Erik Hulzebosch
een paar minuten voor de aan-
vang verwoordde: "Vandaag is
Arjan de baas en als hij straks
weer thuiskomt is zijn vrouw
de baas"!

Arjan Smit die de eerste competi-
tiewedstrijd bij de A-rijders al op
zak had, schaarde zich achter de
woorden van Hulzebosch: "Arjan
heeft het vandaag voor het zeggen,
hij is zeer populair en we zullen
als Nefit- ploeg onze uiterste best
voor hem doen". (Meestal zijn de
rollen omgekeerd en fungeert Ar-
jan Mombarg als "meesterkecht"
voor zijn ploeg!)

De tactiek leek in de praktijk aan-
vankelijk goed uit te pakken. Di-
rect na het startschot nestelden de
Nefit- rijders zich aan de kop van
het peloton. Dan weer was het de
Fransman Cedric Michaud, of zijn
ploegmaten Arjan Smit en Erik
Hulzebosch die het voortouw na-
men met direct al een succes voor
Hulzebosch. Hij pakte de klasse-
men tsprijs. Ook Paul Bos uit War-
tena van de "Rollerblade/Storm"
ploeg was in de beginfase vaak
voorin te zien.

Halverwege koers ontstond er, na-
dat Michaud al eens een keer ge-
tracht had om alleen weg te ko-
men, een kopgroep van tien man.
Een naar later bleek, een ijzerster-
ke kopgroep met daarin twee rij-
ders van de Nefit-ploeg Cedric Mi-
chaud en Vordenaar Arjan Mom-
barg. Een paar ronden later sloot
Arjan Smit zich bij hen aan. Smit
na afloop: "Toen ik op gegeven mo-
ment uit het peloton wegsprong
en niemand reageerde, ben ik vol
gas doorgereden en kon ik eigen-
lijk vrij gemakkelijk bij de kop-
groep aansluiten".

Dus was de Nefit-ploeg in de finale

de Michaud. "Het was een prach-
tige race, een fantastisch publiek
en een mooi parcours", aldus de
Fransman.

Arjan Mombarg
En onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg. Was hij tevreden met de ze
vende plek of toch nog teleurge-
steld? Arjan: "Absoluut niet teleur-
gesteld. Uiteindelijk was ik na Ar-
jan Smit de tweede Nederlander
en dat is toch een goed resultaat.
(Vier Belgen en een Fransman bij
de eerste zeven!) Ik zat redelijk in
de wedstrijd, wanneer Michaud
niet was weggesprongen had ik
misschien wel een kans gemaakt
voor een podiumplaats. Ik heb de
rijders in de kopgroep allemaal
wel eens in een sprint verslagen.

Nu trok Arjan Smit, in de strijd om
de tweede plaats, de sprint aan,
niet volle bak, want Arjan Smit
moest zelf ook mee kunnen sprin-
ten. Er viel echter een klein gaatje.
De Belg Sander Armee dook daar-

Kopgroep A-rijders met Arjan Mombarg in vierde positie.

met drie man uitstekend vertegen-
woordigd. Door toedoen van Erik
Hulzebosch was er voor het pelo-
ton geen eer meer te behalen. Erik
ging een paar ronden op kop rij-
den, temporiseerde en zag tot zijn
grote voldoening de kopgroep een
steeds grotere voorsprong nemen.
"Dat is kaasje voor Nefit", zo moet
Erik gedacht hebben. De kopgroep
ging in een hoog tempo keihard
door.

Cedric Michaud
De Nefit-ploeg met in het achter-
hoofd om Arjan Mombarg te laten
zegevieren. "Hoe sterk is Arjan
Mombarg in deze finale? Ik denk
zeer sterk, want ik heb gehoord
dat Arjan de laatste veertien dagen
alleen op de vliering heeft gesla-
pen", zo grapte speaker Jan van Ol-
men. Met nog vier ronden te gaan
probeerden Geert Plender uit Kam-
perveen van de "Rollerblade/
Storm" ploeg samen met Cedric

Michaud weg te komen. Ze werden
teruggepakt.

Toen weer Cedric Michaud alleen
op kop. De Fransman zag tot zijn
verbazing dat niemand uit de kop-
groep volgde en kon hij uiteinde
lijk toch nog vrij eenvoudig jui-
chend over de finish "vliegen".
Voor de rest van de kopgroep
resteerde dus alleen nog een podi-
umplaats. Met nog één ronde te
gaan borg Arjan Mombarg zijn bril
op en zette hij zich schrap. Moege
streden finishte hij in de eind-
sprint als zevende. Een eervol re
sultaat.

Ploegmakker Arjan Smit maakte
het succes van de Nefit-ploeg com-
pleet door als tweede te eindigen.
De Belg LUC Bartholomeeussen,
van de "Azurri Raps" ploeg werd
derde. Vorig jaar won hij in Vor-
den. De winnaar van deze editie
van "Univé World On Wheels" ver-
ontschuldigde zich na afloop als

Martien Pater in gesprek met Gianni Romme. Op de achtergrond Mark
Tuitert.

het ware. "We would done the race
for Arjan Mombarg", zo sprak de
Fransman in zijn beste Engels.

Toen hij vlak voor tijd demarreer-
de probeerde hij daarmee om Ar-
jan Mombarg in stelling te bren-
gen. Toen hij omkeek en zag dat
niemand hem volgde, moest hij
wel doorrijden want met de sterke
Belgen Sven de Poorter van de "Ma-
pleploeg", Frank Fiers van "Uni-
vé/Mogema" en LUC Bartholom-
eeussen kon hij geen enkel risico
nemen want voor Nefit telt uitein-
delijk maar één ding: de eerste
plaats. "I am very happy", zo jubel-

in. Hij kwam voor mij en daardoor
moest ik dus iets inhouden en dan
ben je kansloos", aldus Arjan Mom-
barg die zich tijdens deze wed-
strijd van een grote supporters-
schare verzekerd wist!

In het deelnemersveld in deze A-
klasse, zaterdagavond twee opval-
lende gezichten. Wereldkampioen
schaatsen Gianni Romme en Hol-
tenaar Mark Tuitert, beiden aan-
wezig om in conditie te blijven en
te "proeven" van het geweld in de
skeelerwereld. Voor Romme was
het zijn eerste wedstrijd op skee
Iers.

Huldiging A-rijders, v.l.n.r.: Arjan Smit uit Nijeveen, Cedric Michaud uit Frankrijk, LUC Bartholomeeussen uit
België. Op de voorgrond Rondemiss Kim. Peloton B-rijders.



Vordenaar Arjan Mombarg als tweede
Nederlander over de finish

Start B-rijders.

Hij bekeek de wedstrijd vanuit het
achterveld. Met zijn grote klappen
kon hij het tempo van het peloton
zo te zien gemakkelijk volgen.
"Tsjonge wat gaat dat voorin hard.
Poeh.brr, maar ik ben tevreden dat
ik goed mee kon komen. Voor mij
was het gewoon schaatsen op skee-
lers," aldus Gianni Romme. Voor
Mark Tuitert lag de situatie wat
anders. Hij is immers enkele jaren
geleden van het skeeleren overge-
stapt naar het langebaan schaat-
sen.

Mark Tuitert: " Als je hier in zo'n
entourage meedoet aan een wed-
strijd dan "kriebelt" het skeeleren
toch wel weer. Gewoon hartstikke
leuk om te doen". Wat beide
schaatsters ook "smaakte", de zoe-
nen van Ronde Miss Kim Peters.
"Naar zo'n mooie miss blijf je kij-
ken" zo zei Gianni Romme met
blijkbaar een kennersblik.

De Smitjes
Er waren trouwens nog meer
mooie meiden te zien tijdens deze
skeelermarathon. Wat te denken
van Gretha Smit, Jenita Hulze-
bosch- Smit die in de zgn. "Belof-
ten competitie" aan de start ver-
schenen. Ook langebaan schaat-
ster Maja Vis was van de partij. Het
was haar eerste wedstrijd op skee-
lers, dat betekende heel veel af-
zien. In deze wedstrijd gingen de
zussen Jenita en Gretha voorop in
de strijd. Jenita probeerde het een
paar maal om alleen weg te ko-
men. Later samen met Geert-Jan
van der Wal uit Urk. Ook Gretha
Smit meldde zich dikwijls voorin.
Met nog drie ronden te gaan ble-
ken de Smitjes toch wel veel van

hun krachten te hebben gevergd.
De resp. tiende plaats voor Jenita
Hulzebosch- Smit en de elfde voor
Gretha Smit mochten er deson-
danks zijn, in dit sterke mannen-
gezelschap. Durk Fabriek uit Hau-
lerwijk van de "Mapleskate-ploeg"
won de race voor Roy Boeve uit
Kampen van de ploeg "Bont Euro-
pa" en Geert- Jan van der Wal uit
Urk van "Time-Out Sport".

Feestje van Arjan
Na de wedstrijd werden Gretha
Smit, Jenita Hulzebosch- Smit en
Maja Vis nog even door Martien
Pater van hoofdsponsor "Free
Wheel" in het zonnetje gezet. "Ik
ben hartstikke blij dat de zusjes
Smit hier op het "feestje" van Ar-
jan Mombarg wilden zijn. Jullie
aanwezigheid hier geeft een meer-
waarde aan dit skeelergebeuren.
Namens de plaatselijke VW over-
handigde hij het drietal een kalen-
der. "Dan kunnen jullie er de da-
tum voor volgend jaar alvast inzet-
ten", aldus Martien Pater.

Hetzelfde gold voor de "publieks-
trekkers" Gianni Romme en Markt
Tuitert. Ook voor hen een attentie.
Overigens was Pater dik tevreden
over het skeelerspektakel. "We
hebben Vorden daarmee duidelijk
op de kaart gezet. Zeer tevreden
over het verloop. Veel publiek (
2500- 3000 toeschouwers). Financi-
eel zijn we er goed uitgesprongen.
De rijders tevreden over het cir-
cuit. Dus hopen we hier volgend
jaar het Nederlands kampioen-
schap te kunnen organiseren", al-
dus Martien Pater, die dank bracht
aan de organisatie het "Skeelerco-
mité Vorden" voor haar inbreng.

Uitslagen
A-RIJDERS "UNIVÉ WORLD ON WHEELS":
l Cedric Michaud, Frankrijk; 2 Arjan Smit, Nijeveen; 3 LUC Bartholom-
eeussen, België; 4 Sven Depoorter, België; 5 Frank Fiers, België; 6 San-
der Armee België; 7 Arjan Mombarg, Vorden; 8 Willem Hut, Hauler-
wijk; 9 Geert Plender, Kamperveen; 10 Jacoo Morren, Kamperveen.

BELOFTEN COMPETITIE (B-RIJDERS):
l Durk Fabriek, Haulerwijk; 2 Roy Boeve, Kampen; 3 Geert-Jan van der
Wal, Urk; 4 Bob de Vries, Haule; 5 Sven Mallezie, België; 6 Jarno van
Wingerden, Zwijndrecht; 7 Justin van der Veen, Staphorst; 8 Martijn
Bovenmars, Raalte; 9 Herjan van den Heuvel, Schijndel; 10 Henry Vis-
scher, Rouveen.

VETERANEN (PAUL VAN VILSTEREN TROFEE)
l Piet Lagerwey, Otterlo; 2 Rene van der Meulen, Kampen; 3 Meint Beu-
kema, Surhuizum; 4 Tonnie van Tongeren, Oldebroek; 5 Piet de Boer,
Jellum; 6 Henk Lankhof, Aalten; 7 Gerrit Terpstra, Leeuwaren; 8 Jean
LUC Ostyn, België; 9 Dirk Boeve, Wapenveld; 10 Cor Varenkamp, Bun-
schoten.

C-RIJDERS (APPIE ZOMER BOKAAL)
l Stephan Wielinga, Wolvega; 2 Andre Akkerman, Staphorst; 3 Harrie
Hulst, Oldebroek; 4 Elwin Hulsink, Lemelerveld; 5 Sjoerd Haarlink,
Beltrum; 6 Harry Bisschop, Rouveen; 7 Geert Averink, Rijssen; 8 Nick
Rolleman, Rijssen; 9 Bart van Hest, Apeldoorn; 10 Romke de Haan, Rot-
terdam.

Winnaars B-rijders, v.l.n.r.: Rondemiss Kim, Roy Boeve uit Kampen, Durk Fabriek uit Haulerwijk, Geert-Jan van
der Wal uit Urk.

Gretha Smit en Jenita Hulzebosch-Smit.
Winnaars Veteranen, v.l.n.r.: Rondemiss Kim, Renevan derMeulen uit Kampen, Piet Lagerwey uit Otterlo, Meint
Beukema uit Surhuizum.



E N D A V O R D E N

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

MEI
20Chr. Vrouwenbeweging Passage,

reisje.
20 ANBO Middagfietstocht. Ver-

trek vanaf Kerkplein.
21 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.

Voetbal

VORDEN - WL 2-2
Vorden heeft geprobeerd het sei-
zoen 2002-2003 winnend af te slui-
ten, maar kreeg de degradant uit
Lengel niet op de knieën.
Het heeft het wel geprobeerd,
maar de voorhoede van Vorden
moest het afleggen tegen de slim
spelende WL-verdediging.
Vorden had de gehele wedstrijd
het heft in handen, maar zoals in
elke wedstrijd na de winterstop is
het niet bij machte het overwicht
uit te drukken in doelpunten.

Er stond overigens niet meer dan
de eer van de wedstrijd op het spel,
maar de punten werden uiteinde-
lijk broederlijk gedeeld.

Vorden nam tevens afscheid van
trainer Jie Fan Chung, die na twee
seizoenen vertrekt naar Beekber-
gen.

De nieuwe trainer Ligtenberg uit
Laren (thans trainer van 2e klasser
Markelo) kan voor het nieuwe sei-
zoen hopelijk weer over de volledi-
ge selectie beschikken. Het heeft
Vorden niet erg meegezeten en zo-
als uit het clubblad de Tackle te Ie
zen valt, mistte trainer Chung in
een van de wedstrijden zelfs 9 ba-
sisspelers.

Vorden begon met volle overtui-
ging aan de wedstrijd en zette di-
rect WL onder druk. De eerste ac-
tie was al bijna raak, want een
schot van Rob Enzerink uit de
tweede lijn scheerde de lat. Deze
druk kon de overigens gerouti-
neerde achterhoede van WL niet
weerstaan en in de 5e minuut kop-
te op een voorzet van Andre Kam-
perman Niels Siemerink de 1-0
binnen.

Lang kon Vorden niet van de voor-
sprong genieten, want een ogen-
schijnlijk ongevaarlijke aanval
werd toch doeltreffend door de
spits van WL afgerond. 1-1.

Vorden bleef heer en meester,
maar het werd niet doelgevaarlijk.
Het bleef bij doelpogingen uit de
tweede lijn, die'overigens zeker
niet ongevaarlijk waren.

Een klassiek misverstand tussen
een verdediger en zijn doelman
was de aanleiding voor de 1-2. Vor-
den trok voor de rust de stand nog
gelijk door een afstandsschot van
Rene Neyenhuis. 2-2.

Vorden domineerde ook na de
thee de wedstrijd volledig en WL
kwam nog af en toe over de mid-
denlijn. Het kreeg diverse kansen
op de voorsprong, maar het had
het geluk niet aan haar kant. Het

21 HVG Wichmond, slotavond.
21 Pleinmarkt t.b.v. Dorpskerk op

het Marktplein
22 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijden.
22 HVG dorp Vorden, eigen avond.
22 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
22 PCOB, bezoek aan Urtica de

Vijfsprong
24 Pleinmarkt t.b.v. Dorpskerk op

het Markeplein
26 Bridgen in Dorpscentrum.
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, Wehme.
28 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
29 Openstelling tuinen 'de Wiers-

se'.
29 ANBO Dagfietstocht met pick-

nick. Vertrek vanaf Kerkplein.

geluk moetje afdwingen is een ge
zegde, echter daar was Vorden niet
toe in staat deze middag.
De spelersgroep trakteerde na af-
loop van de wedstrijd de trouwe
supporters en zich zelf en was het
aangenaam vertoeven op het ter-
ras van het sportpark. Qua resul-
taat was dit niet het sterkste sei-
zoen, maar de sfeer en de onder-
linge verbondenheid heeft daar ze
ker niet onder geleden.

Uitslagen 6 t/m 11 mei
Vorden E3-Angerlo Vooruit E2 0-
10, VIOD D4-Vorden D4 24, Vor-
den Fl-Warnsv. Boys Fl 24, VIOD
F4-Vorden F2 0-5, Halle F2-Vorden
F3 2-5, Vorden F4-Brummen F5 2-0,
Sociï F2-Vorden F5 24, Vorden El-
Steenderen E2 1-8, WHCZ E5-Vor-
den E2 2-2, Vorden Dl-Longa '30
Dl 0-3, Vorden D2-DZC '68 D6 niet
gespeeld, DEO Dl-Vorden D3 0-9,
Vorden D4-Zelos D4 2-7, Vorden
Cl-BrummenCl 1-1, Vorden C2-So-
ciï C1D 0-10, Vorden/Ratti Bl-SCS
BI 8-1, Gendringen Al-Ratti/Vor-
den Al 6-4, Vorden 1-WL l 2-2,
Ajax B2-Vorden 2 3-3, Klein Dochte
ren 2-Vorden 3 4-1, Vorden 4-Ruur-
lo 5 4-1, Reunie 7-Vorden 5 0-3.

RATTI1-SOCIÏ 2
De afsluiting van de competitie
vond voor Ratti afgelopen zondag
plaats. Tegen dorpsgenoot Sociïi
kon Ratti het seizoen afsluiten
met een vooruitzicht op het vol-
gend seizoen. De selectie blijft in
grote lijnen in tact en met het ge
toonde spel en met wat meer ge
luk moet Ratti volgend seizoen
iets hoger kunnen eindigen. Maar
eerst afgelopen zondag.

Ratti begon goed en fel. Dit leverde
naast een aantal kansen ook goed
en verzorgd voetbal op. Een voor-
sprong voor Ratti hing dan ook ei-
genlijk wel in de lucht. Uiteinde
lijk was het toch een wat gelukkig
schot dat Ratti op 1-0 zette. Senad
Sabotic ging goed door en via een
been van een Sociï-verdediger be
landde de bal in het doel. Een te
rechte stand op dat moment stond
op het scorebord: 1-0. Binnen 5 mi-
nuten was Sociï al weer op gelijke
hoogte 1-1. Opnieuw kon Ratti de
'weelde' van een voorsprong niet
aan. Dit euvel heeft het gehele sei-
zoen Ratti achtervolgd. Foutief in-
grijpen bij een Sociï-uitval door de
Ratti defensie, leverde de 1-1 op.
Dit was tevens de ruststand, on-
danks een paar goede mogelij khe
den van Antoine Peters en Erwin
Weenk.

Ratti sprak in de rust om op deze
manier door te gaan. Deze af-
spraak werd niet geschonden. Rat-
ti startte opnieuw goed. Hoewel
het niveau; van de Ie helft niet
meer werd gehaald, bleef de wed-
strijd spannend en open. Het was

uiteindelijk Ratti dat aan het lang-
ste eind trok. Jeroen Fleming rond-
de goed storend werk en het over-
zicht van Senad Sabotic goed af: 2-
1. Ratti wist de voorsprong vast te
houden tot het eind en een ver-
diende 2-1 winst was hun deel.
Al met al een waardig slot van de
ze competitie in de zesde klasse C.

SOCIÏ
Ratti-Socii, een wedstrijd waar
voor Socii niks meer op het spel
stond en Ratti er met een gezonde
inzet gegenaan ging. Trainer Hag-
geman had Erik Peters al uit de ba-
sis gelaten om hem te sparen voor
de komende nacompetitie.

Ratti kwam mede door hogere in-
zet op een 1-0 voorsprong, waar
een sterk naar buitenspel riekende
situatie aan voorafging. Het zal na
20 minuten geweest zijn dat de
volgend seizoen naar PAX vertrek-
kende Tim Arends de stand weer
gelijk trok: 1-1. Het was voor de
rest een rommelig duel en het was
Ratti dat met veel meer beleving
speelde en er zelfs de verdiende 2-
1 overwinning uit sleepte.

Sociï maakt zich nu op om a.s. don-
derdag de eerste uitwedstrijd te
spelen tegen Den Dam, waarna
zondag de thuiswedstrijd wacht
tegen dezelfde gasten.
Dit zal na tien keer deelgenomen
te hebben aan de nacompetitie ho-
penlijk eindelijk eens lukken het
een klasse hoger te mogen probe
ren.

Verdere uitslagen
PAX F2-Sociï Fl 1-9, Socii F2-Vorden
F5 2-4, AZC E2-Sociï El 8-2, Sociï
Dl-Trias D3 6-2, Vorden C2-Sociï Cl
0-10, Baakse Boys Bl-Activia BI 5-5,
Sociï 2-Rheden 2 2-3, Loenermark
4-Sociï 3 1-0, Sociï 4-Loenermark 6
0-1, Sociï 5-Zutphen 4 8-1, Drempt
V5-Sociï63-l.

Bridge

BZR
Uitslagen 7 mei
Groep A: l Mw. HJ. Scholten Dhr.
J.H. Schol ten 64,58%; 2 Mw. T.
Speulman Dhr. P. Speulman
63,89%; 3 Mw. N. Hendriks Dhr.
G.G. Bergman 60,42%; 4 Mw. C.E.
Smit Mw. A.W. van Manen 58,33%;
5 Mw. R. den Ambtman Mw. R.
Thalen 52,78%; 6 Mw. A. van Burk
Mw. A.W. van Gastel 50,69%; 7 Mw
I.H.M. Fuhri Snethlage Dhr. G.H.
Fuhri Snethlage 48,61%; 8 Dhr. A.
de Bie Dhr. L.W. Harmsen 39,58%;
9 Mw. G. Kriek Mw. M. de Leeuw
32,64%; 10 Mw. H. Dam Dhr. H.
Lenderink 28,47%

Groep B: l Mw. T. Hooyveld Dhr. J.
Duinkerken 65,97%; 2 Mw. A. Si-
monis Mw. R. Webbink 63,19%; 3
Mw. K. Vruggink Mw. D. Hoftijzer
59,72%; 4 Mw. H. Stertefeld Dhr. F.
Stertefeld 55,56%; 5 Mw. L. Lamers
Dhr. HJ. Kip 55,56%; 6 Dhr. P.R.J.
den Elzen Mw. A. den Elzen
53,47%; 7 Mw. HJ. de Bruin Mw. S.
de Vries 39,58%; 8 Dhr. G. Gille
Dhr. J. Holtslag 37,50%; 9 Mw. M.
Koekkoek Dhr. P. den Ambtman
36,11%; 10 Mw. J. Machiels Dhr. H.
de Bruin 33,33%.

Clubkampioenschap eindstand
l Mw. N. Hendriks Dhr. G.G. Berg-
man 56,74%; 2 Mw. K. Vruggink
Mw. D. Hoftijzer 50,90%; 3 Dhr. H.
Wagenvoorde Dhr. J. Holtslag
50,12%.

Slemkampioen
l Mw. A.W. v. Gastel 25 punten; 2
Dhr. J. Post 21 punten; 3/4 Ds.
Vruggink / Hoftijzer 15 punten.

Hoogste scores
l 23 april Hr. en mw. Scholten
76,93%; 2 25 sept. Mw. Hooyveld /
Hr. Duinkerken 74,48%; 3 18 sept.
Mw. Hendriks / Mw. v. Burk
70,31%; 4 5 febr. Mw. Simonis /
Mw. Webbink 70,17%.

Stichting Commissie
Oost Europa

Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.

Vossenjacht!
Op vrijdag 30 mei organiseert de Jongeren Werkgroep Roemenië
weer een vossenjacht voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar als onder-
deel van Hengelo, dat staat als een paal.
Aanvang van de vossenjacht is om 12.30 bij de grote kerk en het
duurt tot ongeveer 15.00 uur.
Na afloop van de vossenjacht is er de mogelijkheid om een pannen-
koek te eten bij café Wolbrink. De kosten van de pannenkoek zijn
€ 1,00.
Vind je het leuk om mee te doen, geef je dan op voor dinsdag 20 mei
bij Carla Bulten: 0575-463329, Linda Huizinga: 057&462254 of Anke
Meulenbrugge: 0575-462527. (na 18.00 u bellen). Bij aanmelding
graag vermelden of je een pannenkoek gaat eten.

Gezocht vrijwilligers
voor de Vossenjacht!
De Jongeren Werkgroep Roemenië is op zoek naar vrijwilligers van-
af 18 jaar of ouders die de kinderen tijdens de Vossenjacht op vrijdag
30 mei willen begeleiden.
Aanvang is om 12.30 en het duurt tot ongeveer 15.00 uur.
Vind je het leuk om te helpen geef je dan t/m 16 mei op bij Carla Bul-
ten: 0575-463329, ünda Huizinga: 057^462254 of Anke Meulenbrug-
ge: 0575-462527. (na 18.00 bellen)

Transportkosten
WIE HELPT ONS?
In 2002 is 14000 euro uitgegeven aan transportkosten. De actie
kleding, goederen loopt prima maar de transportkosten lopen
behoorlijk in de papieren, dit is bijna niet bij te houden. Wie
wil een steentje bijdragen, financiële steun is dringend nodig.

Ons rekeningnummer: 32 74 52 714 Rabobank Graafschap-
West Hengelo Gld. tji.v. stichting Oost Europa. Vermelding
transportkosten'. Bij voorbaat dank.

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van
19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk l in
Hengelo (G). U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens,
linnengoed, lappen stof, enz.
Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aanbie-
dingen eerst even contact opnemen met dhr. G. Lubbers, tel. (0575)
46 31 50. Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 (achteringang s.v.p.).

Velen zetten zich in voor de Stichting Oost Europa, zowel
jong als oud. Voelt u ervoor om aan een bepaald project mee
te werken belt u dan gerust. Financiële steun is uiteraard ook
van harte welkom.
Tevens kunt u donateur worden. Ons rekeningnummer is
3274.52.714 bij de Rabobank Graafschap West in Hengelo (Gld.).

CONTACTPERSONEN:
dhr. S. Disbergen, Varsselseweg 25, Hengelo, tel. 46 14 25
Administrateur: dhr. J.G. van Mourik, Singel l, 7225 WK Hengelo Gld.
dhr. J.H. Keizer, Beatrixlaan l, Hengelo, tel. 46 10 66

P.R.: LG. Weevers, Vorden, tel. (0575) 55 14 04 en (0575) 55 10 10.

Eendaags werkwinkel
Reurles Huus
Op zaterdag 24 mei is er in
Reurles Huus een werkwinkel
die een dag duurt.

In één dag kunnen de deelnemers
aan deze werkwinkel hun eigen
(tuin)beeldje maken met Paverpol.
Zij kunnen dat doen met de hulp
van de dames Hetty ter Horst en
Fermia Kok. Er kunnen maximaal

zeven belangstellenden deelne-
men. Zij dienen mee te nemen een
schort, diverse oude lappen (geen
kunststof) en goede zin. Om de
kosten in de hand te houden
wordt geadviseerd om een eigen
lunchpakket mee te nemen. Voor
uitgebreide informatie: tel. (0573)
45 47 40 en 45 30 90. Zie verder de
advertentie onder Contactjes.



Installatie
computernetwerken

We e ver s Net

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

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd i nel. zijkanten

slechts € 1 859°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m3 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Op 19 september is er weer een

kinderkleding- en
speelgoedbeurs

van 18.30 tot 21.00 uur
in de basisschool te Kranenburg.

De opbrengst is ten bate van de peuterspeelzaal
„het Kraankuikentje".

Hebt u nog kinderkleding of speelgoed?
Lever dit dan in bij:

Henriëtte Otten, tel. (0575) 55 69 27
of bij de basisschool ,,de Kraanvogel"

op de Kranenburg.

DANCING DISCOTHEEK

Live on stage in de balustradezaal:

Little Earth Band' ' "

In de

3 ARE A S 100 l UN
/// /// \ *^^

Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borcuto, Busstation

21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Ftoryn 22:00 * Lochem,
voormalige Technische School 22:10 * Ruurk) Café De Tapperij 22:30

* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Roskam 22:45 * Harfsen,

Buitenlust 22:55. Meer info: www.witicamp.com

Zolang de voorraad strekt
Bonaparte "Capello"
In blauw of beige, 400 breed
Van 89,- nu voor Op=Opprijs 49.-95

Tapijt "Mondeo"
400 breed, in groen
Van 126,- nu voor Op=Opprijs 89.-

Projecttapijt "Piano"
400 breed, In blauw of groen
Van 84,- nu voor Op=Opprijs 49.-95

Rood hoogpooltapijt "Allegro"
400 breed
Van 164,- nu voor Op=Opprijs 98.-

Parade "Pagode"
400 breed, in terra
van 709,- nu voor Op=Opprijs 79.-

Alle tapijten worden gratis genieten en gelegd!
*met uitzondering van trappen en couponnen!

meubelen
\/o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514
Eibergen

J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H e l m i n k m a a k t het m o o i e r bij t h u i s

Bij

DARTEL
TRAMPOLINES
breed assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur
vr. en za. 10.00-16.00 uur
Broekstraat 22, Zelhem

(okt-april op afspr. 0314 39 16 87

Schilder
biedt zich aan voor:

binnen- en buitenschilder-
werk. Ook behangen en

glasweefsel plakken.
Tel. 06 13553145

Op Tweede Pinksterdag
organiseren wij een
uitgebreid gastronomisch

fijnproevers-
buffet

Restaurant

De Tuinkamer"
Hengcloscweg l, 7261 LV Ruurlo

(voor-, hoofd- en nagerechten)

Voor informatie en reserveringen:

(0573) 45 21 47

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing
in meerdere edities.

Telefoon (0575) 55 10 10

REIJRINK

Dauwtrap-
arrangement

29 mei 2003
Inhoud arrangement:

09.00 uur uitgebreid Achterhoeks ontbijt
***

Keuze uit diverse fietsroutes
***

Bij terugkomst een overheerlijke maaltijd
Prijs per persoon € 24,50

Voor meer informatie:
Lievelderweg 118

7137 MX LIEVELDE
tel. 0544-371287
info@reyrink.nl

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

MOUUHNKNIO

* Exclusief op de nedertandse markt
* Duurzame, vormvaste constructie
* Tochtdichte afsluiting
* Lagere stookkosten
* Geluidswerend
* Bestand tegen weer en wind
* Onderhoudsarm
* Eenvoudig schoon te houden C
* Inbraakvertragend volgens Veilig wonen'
* Komo gecertificeerd

Voor uw

tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06 53362300

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

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



Voetbalvereniging Vorden
speelt tegen Engels team

HetKeelby United team met rechts manager John Stevenson

Zondagmiddag 25 mei speelt
het onder 21 team van de w
Vorden een vriendschappelijk
duel tegen Keelby United uit
Engeland. De wedstrijd vindt
plaats op het gemeentelijk
sportpark van voetbalvereniging
Vorden.

Het Engelse team verblijft in
Noordwijk en via het Wim Kuijper-

toernooi kwam trainer John Ste-
venson in contact met de voetbal-
vereniging Vorden. Keelby United
komt uit West Lindsey in Lincolns-
hire, en is van oorsprong een voet-
balclub met enkel jeugdteams.

In Engeland bestaan er veel van dit
soort verenigingen, waar de beste
jeugdspelers uit de omgeving een
opleiding krijgen. Men heeft veel

ervaring met buitenlandse trips,
twee jaar geleden maakte dit team
een trip naar Nepal. Tijdens het
vijfdaagse verblijf in Nederland
spelen de Engelsen behalve in Vor-
den ook tegen de Al van de W Kat-
wijk en SV Houten.

De wedstrijd zal onder leiding
staan van scheidsrechter dhr.
Wim Bekken.

10 miljoenste Ecotrayschaaltje ingeleverd
bij Super de Boer Grotenhuys

Vrijdagmiddag 16 mei werd
bij Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys het 10 mil-
joenste Ecoschaaltje ingeleverd.

De gelukkige winnares was: me-
vrouw Harmsen, Rietgerweg 10,
Warnsveld.

Zij mocht daarom l minuut gratis
winkelen, en winkelde een bedrag
van ruim € 155,- bij elkaar.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Laatst toen ik bij Super de Boer een
paar vergeten boodschappen haal-
de; zocht ik een mandje. 'Ja me-
vrouw', zei een verkoopster 'die
zijn er niet meer, we hadden er
500 bij de heropening, maar de
mensen hebben ze meegenomen'.

Waarom, mensen is mijn vraag. U
en ik hebben er toch gemak van
om die paar boodschappen niet in
de 'grote' of 'tónderkar' te doen.

Is zo'n mandje thuis zó belangrijk
of is het te duur om zelf een kratje
of zo te kopen. Of denkt u gewoon
niet na. Wat zou het prettig zijn
als u bij u volgende bezoek ge-
woon het kratje weer mee nam

naar Super de Boer (die toch véél
voor zijn klanten doet) en het dan
gewoon weer in de winkel achter-
laat; pas dan bent u een aardig per-
soon die ook aan een ander denkt.
Bij voorbaat dank, gewoon een
klant van Super de Boer.

mevrouw E. Meurs
Voornekamp 47
7251 VK Vorden

itievaria GROEP VORDEN

Vrijdag 9 mei
Aan de Nieuwstad werd een dief-
stal gepleegd. Door een getuige
werd gezien dat er een fiets werd
ontvreemd. De dader kon worden
aangehouden. Er zal een proces-
verbaal worden opgemaakt.

Aan De Haar werd op de oprit van
een woning een diefstal gepleegd.
Een personenauto werd op vier
klinkers gezet waarna de vier wie
len werden verwijderd en werden
meegenomen. Ook aan de Brinker-
hof werd gepoogd vier wielen on-
der een auto vandaan te stelen, dit
is echter niet gelukt.

Zaterdag 10 mei
Op diverse locaties in de gemeente
Vorden werd een visserij controle
gehouden. In totaal werden er 12
personen gecontroleerd. Zij had-
den alles in orde.

Zondag 11 mei
Op kruising Rietgerweg/Zutphense-
straat vond een ernstig ongeval
plaats. Een fietser reed de Zutphense
straat op. Een bestuurder van
een vrachtauto probeerde nog te
remmen en probeerde nog naar
rechts uit te wijken, maar kon een
aanrijding niet voorkomen. Het
slachtoffer overleed ter plaatse.
De vrachtwagenchauffeur bleek
ongedeerd.

Maandag 12 mei
Aan de Wilhelminalaan werd een
diefstal aan de auto gepleegd. Van
de auto werd de drie ruitenwissers
verwijderd en meegenomen.

Op zondag 4 mei is er uit de hal
van de Seniorenflat aan de Burge
meester Vunderinklaan een foto
meegenomen. Dit is een foto waar
alle eerste bewoners van de flat op
staan. Vanwege de emotionele
waarde voor de bewoners wil men
graag de foto terug want er is
maar één exemplaar van. Er is tot
op heden geen aangifte gedaan,
maar mocht de foto niet terugge-
bracht worden, dan wordt er als-
nog aangifte gedaan.

Bij het hotel aan de Stationsweg
werden vernielingen gepleegd. Er
werd een glas-in-lood raam inge-
gooid. Ook bij de tandarts aan de
Stationsweg en bij een woning aan
De Eendracht werden de ruiten
vernield.

Dinsdag 13 mei
Aan de Baakseweg vond een onge-
val plaats. Een meisje viel tijdens
het skaten en was even buiten be
wustzijn. Zij is door de ambulance
naar het ziekenhuis gebracht voor
onderzoek.

Aan de Horsterkamp werd een ver-
keerscontrole gehouden. Er wer-
den geen overtredingen geconsta-
teerd.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN M.I.V. l MEI
Gevonden: geen.

Verloren: armband, zilver van Mexx;
bril, rood flexibel montuur met
een sterk glas -10 en een venster-
glas; zonnebril, zwart hoesje.

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

Dierenvriendelijkheid
supermarkten
De afgelopen weken is een on-
derzoek gedaan naar het aan-
bod van diervriendelijke pro-
ducten in supermarkten uit de
regio. Dit in het kader van een
landelijke actie van de dieren-
bescherming om de verkoop
van diervriendelijke producten
te promoten.

Het blijkt namelijk dat consumen-
ten vaak wel iets meer over heb-
ben voor het geluk en de leefom-
standigheden van de dieren die op
hun bord terecht komen, maar dat
ze het niet altijd kunnen kopen in
de winkel waar ze hun boodschap-
pen doen.

De grote winnaar is Albert Heijn.
Dit is niet helemaal een verrassing
omdat AH over het algemeen men-
sen trekt die iets meer willen en
kunnen betalen voor kwaliteit.
Men is heel blij met het ruime aan-
bod bij AH van scharrelvlees, vlees-
vervangers, vegetarisch broodbe-
leg, biologische landbouwproduc-
ten etc. Wel werd vaak gehoord
dat scharrelvlees niet duidelijk te
herkennen is in de schappen. Een
duidelijk label of een apart koel-
vak zou een verbetering zijn.
De uitslag van het onderzoek is
voor de liefhebber telefonisch op
te vragen bij Diny te Velthuis, tel.
(0575)556668.

Anbo
De A\nbo heeft het komende sei-
zoen het aantal vastgestelde
fietstochten verder uitgebreid.

Zo staat er voor dinsdag 20 mei
een middagtocht op het programma
met als vertrekpunt het Kerkplein.

Donderdag 29 mei is de traditio-
nele dagtocht met picknick. Een
gezellige tocht met onderweg een
drankje. De start is vanaf het Kerk-
plein. Dinsdag 24 juni is er een
dagtocht die eveneens vanaf het
Kerkplein vertrekt.

Anbo fietsend in beweging
Donderdag 29 mei a.s. staat de
traditionele dagtocht met de
gebruikelijke picknick op het
programma.

De deelnemers vertrekken in de
vroege ochtend vanaf het Kerk-
plein, in het centrum van het
dorp. Volgens een goede traditie
wordt dit jaarlijkse fietsevene-
ment op Hemelvaartsdag georga-
niseerd door de Sociaal Culturele
Commissie van de ANBOafdeling
Vorden. Zij zetten de route uit, ver-

voeren de door deelnemende fiet-
sers aangereikte stoeltjes naar een
picknickplaats en zorgen onder
andere voor een lekkere kop koffie.
In verband met de voorbereiding
en uitvoering van het fietsplan is
het noodzakelijk dat belangstel-
lenden zich tenminste een dag van
tevoren opgeven en tegelijkertijd
de stoeltjes afgeven bij mw. D. Schot,
Insulindelaan 21, tel. 551276. Ook
voor het inwinnen van aanvullende
informatie betreffende komende
fietstocht kan men bij haar terecht.



www.compusystem.nl
Internet/Office PC
AMD Duron 1300 MHz.. 256|M8, 64 MB \ D GS

AMD XP 2000+, 256 M8, 64 MB VGA, 56k6'modem; 40 GETHDD

AMD XP 2400+, 256 MB, 64 MB VGA, 56k6 modem, 60 GB HDD

200

TopPC
l'AMD XP 2000+ , 256

AMDXP2000+, 512;p8:;Di

AMD XP 2600+ , 512:::M8:DD

Luxe miditower ATX, S
4x USB, 2.0, 1 ,44 M8

v,a. € 619,-
€619,-
€669,-

| €759,-

5ler,
nuis.

Actie: LG DVD-writer
multi-format writing DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM,

CD-R, CD-RW (buikversie) slechts € 169,-

Meerprijzen:
• Windows XP Home € 99,- • 16/46 DVt^spefér. € 25,- • 52x24x52 ÖDRW €39,-

• HP LaserJet 1000W € 249,- • 15 Inch TFT € 259,- • Flatbed Scanner <ë 55r;

• 17 inch monitor €119,-» Stand Alone DVD-speler € 79,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

De Stiepel
Woningcorporatie

De Stiepel is op l juni 2003, tijdens de Open Zondag
in Vorden, in Restaurant De Herberg aanwezig.

Wij zijn daar van 12.00-15.30 uur met informatie over het
huren of kopen van een woning bij De Stiepel en

informatie over onze nieuwbouwprojecten.
U bent van harte welkom.

Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Zelhem
Telefoon: (0314) 626 126 Fax: (0314) 626 158

Postbus 233, 7020 AC Zelhem
Internet: www.dcstiepcl.nl

Wees en vleeswaren

Runderbraadlap A gg
mager of iets doorregen 1 kilo €*!«

Hamlappen 1 kiio c4."
•̂k f\f\

SatéVleeS gemarineerd 500 gr. €£•

Dikke vleesribben ikiio€2.25

j^ AP

RlbbetjeS gemarineerd 1 kilo € i •

4 Hawaï cordon bleu c2."

Elke week op de markt in Vorden UW

Weekpakket vleeswaren

100 gr CASSELERRIB

100 gr KATENSCHINKEN

100 gr SCHOUDERHAM

NU VOOR

Bestel nu uw vakantievlees in blik

0 Bos rozen a 20 stuks

0 3 Kaaps violen

0 Gemengd boeket

• Hangplanten
voor de tuin vanaf

* Volop perkplanten

499
IQ Bloemen en planten

6."

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

PG
[ w o n i n g / b e d r i j f s - a a n b o d j

Spalstraat 10

Nieuw te bouwen appartementen,
gelegen in het centrum van het dorp. 3
appartementen op de Ie verd. en op de
2e verd. 2 royale penthouses /
appartementen. Opp. van ca. 118 tot
ca. 173 m2. Aan achterzijde ruim balkon
of terras. Globale ind.: trappenhuis met
lift, entree/hal, toilet, keuken,
woonkamer, 2 of 3 slaapkamers,
badkamer, berging/cv-ruimte, Luxe
uitvoering. Berging op beg.grond en
eigen parkeerplaats.
NOG ENKELE APPARTEMENTEN VRIJ

Koopsom : v.a. C 204.350 von

St. Michielstraat 2a

Aan de rand van het centrum gelegen
kantoorruimte. Oppervlakte ca. 40 m2.
Voorzien van toilet en keukenblok,
systeemplafond met armaturen,
vloerbedekking en lamellen.
Verwarming: c.v.

Huurprijs C 295,:
BTW.

per maand excl.

Hummeloseweg 5b

Zeer goed onderhouden vrijstaand
landhuis met berging en carport. De
woning is geschikt voor dubbele
bewoning of kantoor, praktijk aan huis.
Indeling rechts: hal, toilet, bijkeuken,
keuken, woonkamer. Links: hal, toilet,
woonkamer, open keuken, slaapkamer,
badkamer. Ie verd. rechts: overloop, 3
slaapkamers, badkamer. Links: overloop
slaapkamer. 2e verd. rechts:
zolderberging. Bouwjaar 1994, perceel
775 m2, Inhoud 765 m3

Vraagprijs : C 539.000 k.k.

Dorpsstraat 7-9

Aan de rand van het centrum gelegen
winkelpand met woning en
bedrijfsruimte. Winkel ca.75 m2,
kantoor/keuken/magazijn ca. 131 m2,
opslag 57 m2, werkplaats 150 m2 met
verdieping (opslag 48 m2). De
werkplaats heeft een toilet, kantine en
diverse ruimten. Parkeerplaatsen aan de
achterzijde. Kavelopp. 2230 m2. De
karakteristieke woning is in perfecte
staat. Diepe tuin met enkele
fruitbomen.

Vraagprijs : C 629.000,= k.k.
Aanvaarding : in overleg

Functionele bedrijfshal, gelegen op het
bedrijventerrein "Dambroek" in Baak.
Goed bereikbaar via de Zutphen
Emmerlkseweg. De hal heeft een
overheaddeur van ca. 4,5 m. aan de
voor- en achterzijde. Totale
vloeroppervlakte 500 m2. Vrije hoogte
ca. 5,50 m. Goed onderhouden en goed
geïsoleerd. Voorzien van vloeistofdichte
vloer en toilet. Parkeren op eigen
terrein.

Huurprijs: C 1.460,= per maand
excl. BTW

Steenderen Nijverheidsweg 13

Aan de rand van het bedrijventerrein
gelegen goed onderhouden woonhuis
met bedrijfshal en opslagruimte.
Bouwjaar 1992, kavel 613 m2, inhoud
woning ca. 400 m3, opp. hal ca. 80 m2.
In de hal is een fraaie praktijkruimte
gemaakt, op de verdieping zijn enkele
kantoorvertrekken. Achter de hal is een
carport en overdekte opslag

Vraagprijs : C 399.000,= k.k.

NVM MAKELAARDIJ

PG Makelaardij t 0314-384222
Plantsoenstraat 87 w www.pgmakelaardij.nl

7001AB Doetinchem ing. Pieter Gerrits, makelaar

w w w . p g m a k e l a a r d i j . n l



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

'Handen vol vitamines voor
een prima prijs, dat is onze

PLUS sinaasappelsap"

Sinaasappelsap
Pak 1 liter J&n

BESTSELLER!

U;EGARANDEERD\
MERGENS l
30EDKOPER

)
PLUS
Stokbrood
Om zelf thuis af te bakken.
Wit of meergranen
Pak 0.75

2e pak
halve prijs

Chiquita bananen
Kilo

O299

Pont Naturel
Minikriel

Zak 450 gram

LGE GARANDEERDEN

NERGENS l
GOEDKOPER [

Piek wiek Ijsthee
Citroen, perzik 0.87

rooibos of groene thee 0.99
Pak 1 liter

2° pak gratis
Van dezelfde prijs

ci
GEGARANDEEII

NERGENS
GOEDKOPER

Aspergeham
Heerlijke ham met

asperge smaak
100 gram

1229

OOUWE
EG8ERTS

• ANDEERD\

«ÏENS l
DKOPER |

Douwe Egberts
Koffie Aroma Rood

Snelfilter of grove maling
Pak 500 gram Ĵ «T

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Lambrusco
Bianco of rosso

Fles 75 cl.

U;EGARANDEERD\
MERGENS l
5OEDKOPER |

39
Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

ERGENS
DKOPER

Bieffstuk
500 gram

BESTSELLER!

i
GEGARANDEERD

NERGENS
SOEDKOPER

Filet americain
Bakje 150 gram
Zalm of tonijn .2*39 1.99
Of
Pesto, peper, met ui of naturel
1*75-

Kippenbouten
Gekruid 2.29 of naturel

Kilo

Grof
volkoren brood

Heel ca. 800 gram

l Gf6»KANDEE«D\

l NERGENS l
VGOEDKOPER!

Uniekaas
Kaas jong t/m oud

Vers van het mes.
Aan het stuk

Kilo

499

Grote
Calia meloen

Per stuk

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

49

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
21/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 22 t/m zaterdag 24 mei 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

C/C
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