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Heropening paaltjeswandelroute
Vordense VW

Ben Rossel, oud- bestuurslid
van de Vordense VW heeft za-
terdagmorgen officieel de paal-
tjeswandelroute heropend. Hij
onthulde bij die gelegenheid de
handwijzer bij ijsbuffet 'Het
Kerkepad'.

Van hieruit is een route uitgestip-
peld door het natuurgebied bij

kasteel Vorden, richting Linde. De
wandelroute van 4,9 kilometer is
met rood op de paaltjes aangege-
ven en de route van 8,5 kilometer
met blauw.

VW directeur Jopie Wullink
noemde het van groot belang dat
de route is hersteld. 'Er wordt door
veel mensen gebruik gemaakt van

de route die mogelijkheden biedt
als de VW is gesloten. Niet ieder-
een wil een vreemde omgeving op
eigen houtje gaan verkennen', zo
sprak zij.
Vervolgens werden de heren Groot
Jebbink, Harmsen, Pardijs en Ros-
sel bedankt. Dit viertal heeft veel
tijd gestoken in het herstel van de
wandelroutes.

Concordia op verzoek
Muziekvereniging Concordia
geeft a.s. zaterdag haar voor-
jaarsconcert in het Dorpscen-
trum te Vorden. De muziekkeu-
ze van het orkest is dit jaar in
handen gelegd van de muzi-
kanten zelf.

Een aantal maanden geleden werd
alle leden gevraagd een verzoek-
nummer in te dienen. Uit deze ver-
zoeknummers is een afwisselend
programma samengesteld, met in
het tweede deel van het concert
een spetterend muziekstuk vol

verrassingen en spektakel, waar
de bezoekers (en de muzikanten!)
veel plezier aan zullen beleven.
Het concert zal beginnen met de
stukken die gespeeld zijn op het
topconcours te Arnhem in maart
van dit jaar. Friends for life en Se-
agate Overture worden door de
muzikanten nog steeds met veel
plezier gespeeld en zullen nog
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Maandag gesloten

Heeft u genoeg
van het wachten op de

servicemonteur?
Servicebedrijf Rowi Elektra

voor al uw reparaties
van wit- en bruingoed.

Koelers en vriezers worden
dezelfde dag nog gerepareerd.

Uw vaat/wasautomaat
draait weer binnen 24 uur

(of u krijgt een gratis
bruikleen-apparaat).

Ook repareren/leveren wij
alle merken

inbouwapparatuur.
Zie ook onze advertentie

verderop in dit blad.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24 - 7255 NW Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 74 37
Fax (0575) 46 76 52

eenmaal voor de concertbezoekers
worden uitgevoerd. Het orkest van
Concordia staat onder leiding van
Hugo Klein Severt. Onder leiding
van Bert Lamers heeft de drum-
band de afgelopen periode een
programma ingestudeerd met Ca-
ribische invloeden. De tambours
zullen hun best doen de tempera-

tuur in de zaal te laten stijgen
naar tropische hoogten. Alle muzi-
kanten van Concordia zullen hun
uiterste best doen de bezoekers
een spetterende muzikale avond
te bezorgen. Muziekliefhebbers
mogen dit concert niet missen.
(Zie ook advertentie elders in dit
blad)

Openluchtdienst
Raad van Kerken
Begunstigd door een stralende
zon hield de Raad van Kerken
op eerste Pinksterdag een open-
luchtdienst onder het motto:
'God verheugt zich in zijn
Schepping'.

De opkomst was buitengewoon
goed. De sfeer was prima en de
dienst was een verademing. Muzi-
kale medewerking werd verleend
door Sursum Corda, het R.K. 30+
koor en het kinderkoor de 'Kerk-
uiltjes'.

De dienst werd voorgegaan door
afgevaardigden van alle drie Vor-
dense kerken.

En vanwege het pinksterfeest werd
het evangelie voorgelezen in voor
ieder verstaanbaar (?) achterhoek-
se dialect.

De collecte opbrengst ten bate vun
Missie en /ending mocht er ook
zijn! €467,-.

Na afloop kom men elkaar ont-
moeten en begroeten onder het
genot van een kop koffie wuaivan
dankbaar gebruik gemaakt werd.

Het pinkstervuur ging ook na af-
loop even door getuige de snelheid
waarmee met man/vrouw en macht
het terrein weer op orde werd
gebracht.

Bij het weggaan ontdekten wij nog
twee klapstoelen die 'zielsalleen'
nog in het weiland stonden, ken-
nelijk vergeten door de eigenaars.

Even een te l e foon t j e naar 44 16 03
en ze worden per ommegaande
weer bij u (?) thuisbezorgd.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 juni 10.00 uur ds. C. Maris (Silvolde).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 juni 10.00 uur ds. A. Hagoort (HA of dopen).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 juni 10.00 uur ds. C. Gros (Aalten); 19.00 uur ds. J. Knderle
(Elburg).

R.K. kerk Vorden
Zondag 2 juni 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 30+ koor.

RJC. kerk Vierakker
Zaterdag l juni 17.00 uur eucharistieviering met volkszang.
Zondag 2 juni 10.00 uur woord-/communieviering met herenkoor.

Weekendwacht pastores
2-3 juni pastor F. Hogenelst, tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
1-2 juni P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (0573) 45 25 13. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel.
(0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45- 19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsle-
den de hele dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ 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

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Weh-
me)
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: Ki-aam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink,
tel. 55 24 92; 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 bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

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 maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00

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 Steden-
drie-hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop-
spreekuur 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.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maal tij dyerzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden
een dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (MLB.V.OJ 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, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg40. Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315)683249(Rie-Anne).

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

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoop-
en, tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00
uur).

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Te huur: appartement in de
Dordogne (in Frankrijk) bij
fam. Dijkstra, tel. 033 5535
67513 of www.lepetitbouleau.
com

• Gezocht: leerkracht / R. Te-
acher voor het geven van bij-
les op basisschoolniveau. Tel.
06 51333625.

• Wij zoeken een betrouwbare
en flexibele oppas aan huis
voor lieve peuter en baby. Voor
± 2 dagen per week en event.
voor licht huish. werk. Schrifte-
lijke reacties graag naar: Pol-
weg 11, 7234 SXWichmond.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 30 81 en 55 16 73.

• Met de zomer in zicht wilt u
natuurlijk uw ideale gewicht. U
wordt dan gegarandeerd
TOP-FIT. Vraag Jerna Brug-
gink hoe dat zit. Tel. (0575) 46
3205.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Aloë Vera op de boeken-
markt 'voor elck wat wils'. Nik-
ki Woestenenk (0575) 57 32
18.

• Te koop: Volkswagen Polo,
type FOX 33 KW. Kleur rood, 3-
deurs, bouwjaar 1988. In goe-
de staat met APK, nieuwe ac-
cu, goede banden en radio. Al-
tijd onderhouden door VW-
dealer (onderhoudsboekje aan-
wezig). Prijs € 700,-. Tel. (0575)
55 37 03.

• Te koop: elektrische brei-
machine, Passap met toebe-
horen; 4 hangklokken. Tel.
(0575) 55 32 53.

• Te koop: elektrisch fornuis
met bakoven en grill. Prijs
€70,-. Tel. (0314)378599.

• Gezocht: buitenschilder
voor huis in Warnsveld. Tel.
(0575) 52 55 27.

• Te koop wegens nieuwe
keuken: Etna inductiefomuis
met heteluchtoven, €175,-.
Hinlerding, tel. 55 33 81.

• Koele witte wijnen voor de
warme zomeravond (ook lek-
ker als het niet warm is). We-
reldwinkel Vorden.

• Wie heeft belangstelling om
een ruimte in Het Reurles
Huus (Wildenborchseweg 15)
als atelier te gebruiken?
Zeefdrukapparaat, schilders-
ezel en draaischijf zijn aanwe-
zig. Inlichtingen: KunstKring
Ruurlo, tel. (0573) 45 28 27.

• Gevraagd: medewerker
voor alle voorkomende werk-
zaamheden, o.a. melken, agra-
rische werkzaamheden. Tel.
(0573) 45 47 45 of 06
51108053. Koeslag, Hengelo-
seweg 10, 7261 LV Ruurlo.

Sirtaki dansen in

Griekenland?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, Zutphenseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, 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

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

Fam. Van Amerongen
Schuttestraat 14 te Vorden

tel. (0575) 55 64 08

VOORJAARSCONCERT
MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA
zaterdag l Juni

orkest Sfel.v. Hugo Klein Sev«rt

drumband o.l.v. Bert Uuners

In- en verkoop van
radio, televisie,

wit- en bruingoed.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rij n weg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

Lekker eten mag

V RW NW K N

Paardenbrok:
Besterly Havens

Horse-Power
Kasper Fauna Food
Dodsen & Morrel

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

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

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

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

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544 375156

Of ga naar:
www.in-stijl.nl

Geldig maandag 27 mei t/m zaterdag 1 juni

Alleen even bakken
kruidenkrieltjes
500 gram € 149
Vol sap... uit Florida
rode grapefruits
5 grote €

Zongerijpt, 't lekkerste
trostomaten
500 gram €

Versgeschrapte

249
Te lekker om waar te zijn
salade't witte goud
200 gram €

Nieuwe oogst... new zealandappelen
breaburn <\ on
kik) € l P^

Veldverse
boontjes
500 gram

500 gram

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

NOG STEEDS UW ASPERGES GRATIS GESCHILD!

Nogavlaai

550 O 75
m groot € Om

^ J

r ~\
Nieuw:

aardbeiencake

J85
•

v^ J

Waldkorn Vital
lekker meergranenbrood

175
± 800 gram, nu € mm

\^ • J

Aanbiedingen geldig van 27 mei t/m 1 juni 2002.

Echte Bakker OM
VAN ASSELTMB

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

ZO'N AANBIEDING
KOMT VAN PAS!

T

ALUMINIUM MINI
MULTI WATERPAS

Deze compacte waterpas n tevens te
gebruiken als schroevendraaier.

Inclusief 1 sleuf- en 2 Philips bitten.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20
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Lichtjes in die oogjes
een sputterend gelach

verbaasde wenkbrauwboogjes.

Lichtjes in de ogen van jouw
broertjes en zusje, een lieve lach.

Ik ben geboren op donderdag 16 mei 2002.
' Mijn naam is

Seye

André, Jolien
Zep, Boyd en Bo Groot Roessink

i Vordenseweg 84a
; 7255 LE Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 13 42

v ..........................
:

Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte
van onze zoon en broertje

Chiel
Jan-Willem

Chiel is geboren op 19 mei 2002.

Paul en Marijke Harmens-van den Brink
Ivo en Ruth

Klaver 1
7261 JT Ruurlo
Tel. (0573)45 11 46

r iDankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Fleur
Jo-Anne Minie

Zij is geboren op 19 mei 2002.

Andrè & Ria Hissink-Kapper

Toverstraat 14
7223 LP Baak

.........................................
. o

Geboren!

Jurriaan Derek

zoon van Henk en Barbara Hellegers
broer van Ties

s
: >i

23 mei 2002

Hilverinkweg 1
7251 PH Vorden
Tel. (0575) 55 43 19

l

i
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Wij gaan trouwen. »

; S

Pim van Zeeburg
en

Delia Beeftink

willen elkaar het ja-woord geven op vrijdag 7
juni 2002 om 11.00 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden" te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 17.00 tot 18.30 uur in de feesttent aan de
Gazoorweg 1 te Vorden.

Ons adres:
Julianalaan 18
7251 ER Vorden
Tel. (0575) 55 28 79

Cadeautip:

Kijk voor meer nieuws op:
iviviv.confacf.nl

In plaats van kaarten

Donderdag 6 juni a.s. zijn wij

Wlm Bouwmeester
en

Jo Bouwmeester-Bretveld

45 jaar getrouwd.
Wij hopen dit samen met u te vieren.

U bent van harte welkom op onze receptie
vanaf 20.00 uur in zalencentrum „De Luifel",
Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Mei 2002
Beumersteeg 4
7261 LB Ruurlo
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Wij willen een ieder die, op welke wijze dan ook, ons
40-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt heel hartelijk bedanken.

Toos en Dik Pardijs

Wildenborchseweg 5
7251 KB Vorden

Hierbij willen we iedereen heel hartelijk bedanken
voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus die wij
mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het was geweldig!

Henk en Dine Groot Roessink

7261 RZ Ruurlo, mei 2002
Bedelaarsdijk 6a

f
:

l
l» \

„Vrees niet, want ik ben met u;
zie niet angstig rond, want ik ben uw God."

Jesaja 41 : 10

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat wij van haar
ontvingen, geven wij u kennis dat door haar Heer en
Heiland is thuisgehaald onze lieve zorgzame moeder,
oma en overgrootmoeder

Harmke (Ammie) Ottens
weduwe van Johan Bakker

* 4 mei 1920 t 20 mei 2002

Vorden: Henk t en Gre
Marjan en Han
Johan en Yvette
Bert t

Jannie t en Henk

Gesina

Veenendaal:

Putten:

Holten: Jan en Wilma
Elmie
Jeroen

Warnsveld: Marleen en Bert
Laurens
Amke

en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Marleen en Bert Hulsbos
Rijksstraatweg 146
7231 AK Warnsveld

De begrafenis heeft op zaterdag 25 mei plaatsgevon-
den.

Wie in Jezus geloofd
zal leven, ook al is zij gestorven.

Bedroefd om haar heengaan, maar met een dankbare
herinnering aan hetgeen ze voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het overlijden van onze lieve
schoonzus en tante

A. Bakker-Ottens

A.C. Ottens-Schreuder
T. Kugel
kinderen

Vorden, 20 mei 2002

Vandaag hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
man, onze vader en opa

Hendrikus Wilhelmus Gal

in de leeftijd van 79 jaar.

A.B.M. Gal-üchtenberg
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

7251 KA Vorden, 23 mei 2002
Enzerinkweg 4

De crematie heeft dinsdag 28 mei in besloten kring
plaatsgevonden in crematorium Slangenburg te Doe-
tinchem.

• 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
Telefoon (0575) 55 29 28

Van ons mag het
een onsje meer zijn!

Gebraden rosbief
700 gram

4 varkensoesters
+ saus gratis

Asperge parade
100 gram

Gekruide biefstukjes
100 gram

Rauwkostsalade
100 gram

6?°
1?5

145
•

O?5

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1<)()8

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens u\v vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

/oals:

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

Bedrijf en showroom: (ierritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Mijrrknmp)

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



oRDEN

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

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

donderdag
van 13.30 tot 1730 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

/ƒ.AARLIJKSE TEST SIRENES OP 5 JUNI

Dit jaar vindt de jaarlijkse test van de sirenes plaats op 5 juni om 12.00
uur. De test is nodig om te controleren of de apparatuur goed werkt. Gaat
de sirene op een ander moment, dan is er iets ernstigs aan de hand. Ga
dan naaT binnen, sluit ramen en deuren en stem uw radio of tv af op Om-
roep Gelderland en wacht verdere instructies af.

De sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen. Het kan ook zijn dat
er een radiowagen door de straat komt. Of de politie bij u aan de deur. Be
langrijk voor uw eigen veiligheid is dat u de instructies van de autoritei-
ten opvolgt.

EXTIELINZAMELING

Stichting Kovamo haalt op 5 juni gebruikt textiel op.

ET MILIEUBEHEER ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 31 mei tot en met 28 juni 2002, ter inzage het
ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
voor:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

Stichting Het Burgerweeshuis Zutphen
IJsselkade 19
7201 HD Zutphen
een revisievergunning voor een melk-
rundveehouderij
18 april 2002
Schuttestraat 7
Vorden, sectie B, nr. 1827

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zei f en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld 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 iedereen worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend vóór 29 juni 2002. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend ge
maakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan
ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden in-
gebracht tot 29 juni 2002.

'B OUWAANVRAGEN

Plaats Aanvrager

JA Hissink en
H. Elerie
A.J. Berenpas

J. Harmsen

Den Elterweg 107,
Vierakker
Overweg 13

Prins Bernhardweg 9 mw. A. Groot
Roessink

inhoud

aanbrengen kap
op garage
intern vergroten
woning
bouwen garage/
bergruimte/
dierenverblijf
gewijzigd uitvoeren
bergruimte

Datum
ontvangst
15-05-2002

15-05-2002

16-05-2002

16-05-2002

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

ERGUNNINGEN

Bouwen

plaats
Zutphenseweg 95
het Wiemelink 40

Prins Bernhard-
weg 9
Baron van der
Heijdenlaan 2
Lieferinkweg 4

Aanvrager
JA. Emsbroek
Woningcorporatie
"De Stiepel"
mw. A. Groot Roessink

J.G.B.H. Tijssen

E.J. Eggink

inhoud
bouwen bergruimte
vergroten kinderdag-
opvanggebouw
gewijzigd uitvoeren
bergruimte
wijzigen gevels woning
en plaatsen kas
bouwen bergruimte

meldingen bouwen

Plaats
de Hanekamp 19
slopen
Plaats

Aanvrager
H.B. Zweverink

Aanvrager
Zomervreugdweg 5 Firma H. Enzerink

Overweg 13

gebruiken
Plaats
Ruurloseweg 114

J. Harmsen

Aanvrager
Café Restaurant
't Wapen van 't Medler

inhoud
vergroten woning

inhoud
geheel slopen asbest
dakbeschot schuur
geheel slopen
2 bergingen

inhoud
gebruik café/restaurant

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

KATEN: EEN RAGE OF EEN NIEUW VERVOERMIDDEL?

De skates als vervoermiddel
Skaten neemt de laatste jaren enorm toe in populariteit. Aanvankelijk
werden skates sportief, recreatief of spelenderwijs gebruikt. Tegenwoor-
dig gebruiken steeds meer mensen de skates als vervoermiddel voor de
korte afstand. Op zich niets mis mee, zo lijkt het. Toch zitten er een aan-
tal problemen vast aan het ska ten.

Is de skater een voetganger of een fietser?
Volgens de wet is de skater een voetganger. Een skater heeft echter een
heel ander 'profiel' dan de voetganger. Door de wielen is hij driemaal zo
snel, waardoor hij meer overeenkomsten vertoont met de fietser. Ten op-
zicht van de fietsers mist hij echter de rem. Het remmen met de skates
vereist een vaardigheid die geleerd moet worden door training.

Voorrang verlenen op voorrangswegen
Een ander probleem betreft de plaats op de weg. In de praktijk blijken
skaters vaak gebruik te maken van het (gladdere) wegdek van het fiets-
pad of de rijbaan. Dit wordt door veel politiekorpsen oogluikend toege
staan, omdat ze op het voetpad, mede door hun hoge snelheid, veel hin-
der veroorzaken voor de voetganger. Skaters blijven echter juridisch ge
zien voetgangers. Dit betekent dat zij geen voorrang kunnen ontlenen
aan voorrangsborden en haaientanden, ook al rijden zij op het fietspad
of de rijbaan. Ook de sinds l mei 2001 ingevoerde maatregel 'voorrang
voor bestuurders van rechts op gelijkwaardige wegen', geldt dus niet
voor skaters.

Niet onvoorbereid de weg op
Om veilig op de openbare weg te kunnen skaten moet u een aantal ba-
sisvaardigheden beheersen. Deze zijn door training aan te leren. In
steeds meer gemeenten zijn er sport- of skatescholen die skatelessen ver-
zorgen. Op de website van onder andere de Skatebond Nederland
(www.skatebond.nl) wordt per district een overzicht gegeven van de or-
ganisaties die skatelessen aanbieden. Naast het volgen van lessen is het
verstandig om tijdens het skaten beschermingsmiddelen te dragen zoals
pols-, knie, en elleboogbeschermers. Reflecterende hesjes of verlichting
in het donker is geen overbodige luxe. Een vingerbel is handig om te
waarschuwen bij het passeren van andere weggebruikers.

afval apart
MOOIMEEGENOMEN

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF



De huisartsenpraktijk van
dokter W.J.C. Haas

verhuist naar Weppel 1
van 3 t/m 11 juni.
Voor patiënten van A t/m K neemt waar

dr. Dagevos,
Het Vaarwerk 1, telefoon 55 24 32

Voor patiënten van L t/m Z neemt waar
Huisartsenpraktijk Albers/Tanis,

Schoolstraat 11 b, telefoon 551255

Vanaf 1 juni zijn wij

vrijdag 's avonds
om 19.00 uur gesloten

Wel zijn wij van 12.30 tot 13.3O uur
geopend.

De rest van de week blijft ongewijzigd.

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

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

Culinair Info Weekend

alles
over asperges

zaterdag l en zondag 2 juni
van 13.00 tt 18.00 uur.
U bent van harte welkom!
Tot ziens,

Herman en Mirjam Eskes
Kapelweg 14,7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • Fax (0575) 44 28 35

SPEKLAPPEN
ZONDER ZWOERD per kilo van € 6.59 voor €3.59

BORREL JONGE JENEVER ,99
________^_ 35%-van €8.99 voor € / •

BIJ AANKOOP VAN 2 PAKKEN IJSTHEE ^
so Rocks gratis

199
•

LOTUS TOILETPAPIER
pak a 6 rol van € 3.19 voor €

MAASLANDER JONG BELEGEN OF BELEGEN
530

•

nu bij 500 gram 50 Rocks CJfCltlS

Houdt u er rekening mee dat wij

ma. 10/6, zat. 15/6 na 14.00 uur,
ma. 17/6, di. 18/6, wo. 19/6 gesloten zijn.

uui «BHI RnaMSMim üfl
Dorpsstraat 18 • Vorden «Telefoon (0575) 55 27 13

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1000 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk
AMD Duron 1200 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 1800+, 266 Mb SDRAM, ^0 Gb harddisk:
AMD Athlon XP 1800+, 256 Mb SDRAM, 32MB TNT2 AGP VGA,
60 Gb harddisk

SpelletjesPC
AMD Duron 1200 M|Z, 128 MB SDRAM, 32 MbTNT2> AGR
40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 2QQQ+, 256 MB SDRAM, Öeforce2 MXi64 Mb
MX400 AGP VGA, IV-Out, 60 Gb Harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-
€ 799,-
€ 899,-

€ 989,-

v.a. € 849,-
€ 849,-

€ 1099,-

PC-266 MHz., UDMA 66/100 ATX Moederbord, 64 MB (behalve bij de SpelletiesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AOpen CDRÖM.I56K6 Modem, 10/100 Mbps Netwerkkaart,
1.44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX 300W, Trust Powef Keyboard, Logitech Scrollwheei
Muis.

HP845C DeskJet:

Opties:
17 inch monitor € 189,- • 19 inch monitor € 269,- • BTC 16 x 10 x 40 CD-ReWriter
€ 89,- • 4 x 4 x 32 CD-Rewriter € 45,- • 16/48 DVD-speler € 79,- • TFT monitor

€ 479,- • Epson C60 Printer € 129,- • Logitech Cordless Desktop € 75,-
• USB Scanner v.a. € 25,- • 600W boxen € 35,-

• Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 1 6 Vorden • Bezoek op afspraak

Kijk
voor
meer

nieuws
op!

Con-
tact jes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!



Dominee Maas Beitier
ziet beroep in Castricum
als een nieuwe uitdaging

Midpoint Meeting

Toen wij dominee Maas Beitier
in verband met zijn vertrek
naar Castricum spraken, was
hij nog bezig met de voorberei-
ding van zijn preek voor jongst-
leden zondag. 'Geen preek met
een apart tintje.

Ik werk altijd met een vast rooster.
Deze afscheidspreek gaat eigenlijk
over het slot van Mattheus, waarin
Jezus zijn leerlingen op weg stuurt
om overal het evangelie te verkon-
digen. Past eigenlijk wel een beetje
bij mijn vertrek. Ik zie het werk in
Castricum voor mij zelf ook als
een nieuwe uitdaging', zo zegt hij.

In de zomer 1997 streek hij met
zijn gezin in Vorden neer. Maas
Beitier kijkt met toch wel gemeng-
de gevoelens op de (bijna) afgelo-
pen vijfjaar terug. Zegt hij: 'Het is
hier prachtig om te leven en te wo-
nen. Mooie natuur en aardige
mensen. Ik ging echter met be-
paalde verwachtingen naar Vor-
den. Ik wilde doorgroeien in mijn
vak. Dat is niet helemaal gelukt. Ik
had gehoopt meer aandacht aan
de jeugd en het jongerenwerk te
kunnen geven. Helaas, het pasto-
raat, met alles wat daar bij komt
kijken, slokte teveel tijd op.

Heeft ook te maken met de verg-
rijzing van het dorp. Dat neemt
niet weg dat we het hier goed naar
de zin hebben gehad. Nogmaals, ik
ben toe aan een nieuwe uitdaging.
Wat mij trekt om juist naar Castri-
cum te gaan? Mijn vrouw en ik
hebben altijd tegen elkaar gezegd,
mochten we elders gaan werken
dan toch graag in een gemeente
dicht bij de kust. Dat het Castri-
cum is geworden, is min of meer
toevallig. Er was daar een vacature
en heb ik gesolliciteerd. Vergeet
niet dan het aanbod van predikan-
ten in Nederland groter is dan de
vraag,' aldus dominee Beitier.

MUZIEK
'De sollicitatie resulteerde in een
uitnodiging voor een gesprek. Van-
uit Castricum zijn ze een paar keer
in Vorden geweest om een kerk-
dienst bij te wonen. Ook hebben
mijn vrouw en ik (anoniem) een
kerkdienst in Castricum bijgewoond.
Er is een duidelijk verschil met de
Achterhoek. Hier wordt de dominee
meer op een voetstuk geplaatst.
Moet er op kerkelijk gebied wat
georganiseerd worden, dan wordt
verwacht dat de dominee het voor-
touw neemt. Bij mijn bezoek aan
Castricum heb ik gemerkt dat de
mensen daar zelf in eerste instan-
tie dingen organiseren en dat de
dominee vervolgens meedoet.

Wat ons ook aansprak, er wordt
daar tijdens kerkdiensten veel meer
met muziek gedaan. Ze hebben
een prachtig koor. Voor ons is mu-
ziek in de kerk nu eenmaal erg be-
langrijk', zo zegt Maas Beitier. Wat
dat betreft kan echtgenote Ma-
rianne haar hart ophalen. De afge-
lopen jaren heeft zij namelijk met
heel veel succes de regie gevoerd
van de musicals 'Ondermaans
Huis', 'Esther' en nog vrij recent de
musical 'Jacob'. Bovendien was zij
actief in zogenaamde 'projectko-
ren' b.v. rond Kerst en Pasen. Ook
dirigeerde zij jongerenkoren.

ANGSTIGE MENSEN
Terug naar het beroep van domi-
nee. Is het vak van dominee met
alle geweld in de wereld nog wel
leuk?', zo informeerden wij. Domi-
nee Maas Bei tier: 'Er zijn wel eens
momenten dat ik denk waar doe
ik het voor, laat ik maar een ander
vak kiezen. Tegelijkertijd denk ik
dan, blijven geloven, optimistisch
blijven. De 'kwade' oorlog komt im-
mers niet van God, dat is mensen-
werk. Het was na de elfde septem-
ber (aanslagen in Amerika, red)
duidelijk merkbaar dat de mensen
angstig werden. Vooral de oude-
ren, het deed hen weer denken aan
de oorlogsjaren. Veel vragen over
het Christendom en de Islam. De
Islam maakt velen angstig.

Ik kan dat wel begrijpen, maar zelf
wil ik dat niet, Ik heb er moeite
mee dat Bush tegen maatregelen
neemt en Afghanistan gaat bom-
barderen. Wellicht ontkom je er
niet aan en moet je soms wel ge-
weld gebruiken om verder geweld
te voorkomen. Ik vind als de nood
hoog is, je de dialoog moet aan-
gaan. Ik heb me zelf voorgehou-
den niet ergens tegen de vechten
maar voor te vechten. De mensen
helpen. In deze tijd helpen met
het zoeken naar nieuwe vormen
in het geloof.
Vroeger moest je geloven wat je
had geleerd. Tegenwoordig zie ik
het meer als 'shoppen' in het ge-
loof. Uit ieder 'geloofsvak' iets pak-
ken. Ik zie me zelf dan ook meer
als pastor, iemand die van mensen
houdt en hen graag wil helpen
zoeken om hun geloof vorm te ge
ven. Daarbij wel als een soort le-
raar. Ik zou best alvorens op zater-
dagavond in Vorden de disco- bus
vertrekt, een kerkdienst met deze
jongeren willen houden', aldus
Maas Bei tier die een warm voor-
stander is van meer samenwer-
king tussen de verschillende ker-
ken. Wat dat betreft wordt hij str-
aks tijdens de installatie in Castri-
cum (zondag 9 juni) op zijn wen-

ken bediend. De Gereformeerde
dominee neemt de 'bevestiging'
voor zijn rekening, terwijl de pas-
toor van de R.K. kerk eveneens bij
dit gebeuren aanwezig is.

PILOOT
Na de HBS (B) gevolgd te hebben
wist Maas Beitier het zeker: ik
word piloot! Hij werd medisch
goedgekeurd maar vervolgens niet
tot de burger luchtvaartschool toe-
gelaten. Dan maar naar Philips in
de computerontwikkeling. Toen
riep de militaire dienst. Comman-
dant op een tank. Vervolgens be-
sloot hij om in Utrecht theologie
te gaan studeren. In eerste instan-
tie niet met de bedoeling om do-
minee te worden. Halverwege de
studie kreeg Maas Beitier in
Gouda een baan als godsdienstle-
raar aangeboden. Intussen werd
de roep steeds sterker om dominee
te worden met als uiteindelijk re-
sultaat predikant in de Hervorm-
de gemeente in Zoelen.

'Een partime baan, want ook mijn
vrouw had een baan als docent
scheikunde en wij vonden het al-
lebei belangrijk om samen de kin-
deren op te voeden. Dus wanneer
zij werkte was ik huisvader en als
ik werkte was zij thuis', zo zegt do-
minee Beitier. Intussen houden de
drie zoons Erjo (14), Jacco (12) en
Jan Jetze (10) zich in Vorden het
liefst bezig met voetballen bij 'Vor-
den'. Alle drie hebben ze een favo-
riete club, de oudste is voor Ajax.
Jacco is voor Feijenoord en de jong-
ste adoreert PSV. Vader Maas, kan
bij meningsverschillen niet als
scheidsrechter optreden. Hij is na-
melijk als supporter van Fe-
ijenoord in de ogen van twee van
zijn drie zoons duidelijk partijdig!
Zoon Erjo is een pechvogel eerste
klas. Brak ooit zijn linkerbeen bij
een auto ongeval en vervolgens
tweemaal achtereen zijn rechter-
been met voetballen. 'Zijn been zit
momenteel nog in het gips. Wel
een beetje lastig nu we volgende
maand gaan verhuizen', zo zegt Pa
die ooit zelf ook als verdediger te-
gen een bal trapte. 'Gezien het be-
roep als dominee toch nooit onge-
oorloofde middelen gebruikt om
een aanvaller af te stoppen?', zo
vroegen wij. Er volgde een korte
stilte, een twinkeling in de ogen
om dan vervolgens te zeggen 'laat
ik het zo formuleren, de tegen-
stander kwam er niet gemakkelijk
langs', zo sprak dominee Maas
Beitier met een gezicht van 'geen
woorden maar daden'! Tegenwoor-
dig voetbalt hij niet meer en
houdt hij het maar bij een partijtje
volleybal.

Jong Gelre West Achterhoek dat
vanaf donderdag 31 mei tot en
met zondag 2 juni als gastheer
zal fungeren van een vijftigtal
buitenlandse stagiaires, heeft
inmiddels het benodigde aan-
tal gastgezinnen compleet.

De jongelui in de leeftijd tussen
18-25 jaar verblijven momenteel
in Nederland voor een stage in de
agrarische sector. Donderdag 31
mei komen ze in Vorden in het
Dorpscentrum bijeen waar de
'Stichting Uitwisseling Bergen' al-
lereerst evaluatiegesprekken met
de jongelui zal voeren.

Daarna vertrekken ze naar de gast-
gezinnen in Vorden, Almen, Laren,
Lochem. Warnsveld, Steenderen
en Hummelo en Keppel. Jong Gel-
re West Achterhoek laat de buiten-

landse jongeren kennis maken
met enkele typische Achterhoekse
gewoontes. Donderdagavond 31
mei staat er een partijtje kloot-
schieten op het programma, ge-
volgd door disco in het 'Flophouse'
in de Toldijk.

Vrijdag 31 mei is er een fietstocht
met een bezoek aan de klompen-
makerij Sueters in de Keyenborg.
S'avonds 'Sinterklaasavond' in het
Dorpscentrum te Vorden. Zater-
dag l juni is er een stadswande-
ling door Zutphen met s'avonds
een feestavond in zaal Langenbarg
te Laren met medewerking van de
Vordense band 'Fuel'.

Zondag 2 juni wordt de afscheids-
lunch in het Dorpscentrum te
Vorden opgeluisterd door de boe-
rendansers uit Steenderen.

'Knupduukskes' voldaan
terug uit Noorwegen
De Vordense boerendansgroep
'De Knupduukskes' is in de
loop van woensdagmiddag vol-
daan en boordevol indrukken
over het prachtige fordenland-
schap, teruggekeerd van een
trip naar Noorwegen.

Een week eerder vertrok het gezel-
schap resp.per bus en boot naar de
plaats Oystesse in de omgeving
van Bergen.

De boerendansers waren daar op
uitnodiging van de dansgroep 'Ga-
mal Dansen' hetgeen 'oude dan-
sen' betekent. Tegelijkertijd arri-
veerde daar ook de dansgroep 'Vis-
se Fjarda' uit de Zweedse stad Em-
maboda. Een groep waar de 'Knup-
duukskes' al enkele jaren contact
mee onderhoudt.

Vrijdag 17 mei waren de Nederlan-
ders getuige van de nationale
feestdag in Noorwegen. Dat is de
dag van 'de herdenking van de
grondwet'. Een bijzonder aspect
daarbij is dat jong en oud de gehe-
le dag in klederdracht rondloopt.

Het feest dat tot diep in de nacht
voortduurt werd overdag opgeluis-
terd met een prachtige folkloristi-
sche optocht. Op het programma
ook optredens van de 'De Knup-
duukskes' en de Noorse en Zweed-
se dangroep.

Ook stond er een optreden in een
bejaardenhuis op het programma,
want de Noorse feestdag is een
feest voor jong en oud. De helft
van de leden van 'De Knup-
duukskes' kreeg echter vrijaf. Dus
voldoende tijd voor het maken van
foto's en films. Zaterdagmorgen 18
mei was er opnieuw een optreden.
Ditmaal in een winkelcentrum.

De rest van de dagen werd doorge-
bracht met bezoeken aan prachti-
ge natuurgebieden, de fjorden e.d.
Tijdens het bezoek ontving 'De
Knupduukses' een uitnodiging
van de Zweedse dansgroep om in
2005 mee te doen aan een dans-
festival in Emmaboda, waar ook
de Noorse gastheren/vrouwen van
afgelopen week aanwezig zul len
zijn.

GENDA 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
29 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
29 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.
30 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

Nu, fietstocht Drempt.
30 Bejaardenkring Dorpscentrum.

JUNI
1 Voorjaarsconcert muziekver.

Concordia, Dorpscentrum.
2 HSV de Snoekbaars, ledenwed-

strijd.
3 Bridgeclub Vorden.
5 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
5 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.

10 Bridgeclub Vorden.
12 Handwerkmiddag Welfare +

kraamverkoop de Wehme.
12 Bloementuinarrangement via

deVW.
12 ANBO klootschieten bij de klei-

ne Steege.
13 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
15 St. vriendenkring Klein Axen,

Nieuwstad 10. Lezing Robert
Boerman over graancirkels.

17 Bridgeclub Vorden.
17 t/m 20 Avondvierdaagse.
18 HSV de Snoekbaars, kanaalwed-

strijd.
19 ANBO klootschieten bij de klei-

ne Steege
21/22 Oranjefeest Wildenborch.
22 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
24 Bridgeclub Vorden.
24 t/m 28 Zwemvierdaagse in de

Dennen.
26 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.
26 Bloementuinarrangement.
26 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
28-29 Zomerspektakel Kranenburg

Jonkerbos.
30 KSV de Snoekbaars, vierhoek-

wedstrijd.



vaste keus of verrassend alternatief
MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

SCHOUDER-
KAR BON ADE

kilo nu
29

HOLLANDSE
BLOEMKOOL

per stuk 0.99

PRINGELS CHIPS

81
koker 200 gram a 1'

3 kokers halen
2 kokers betalen

ARIEL
COLOR OF ULTRA

pak 4,05 kilo

nu van 19.98 voor 9-99

EDET SOFT

349
•

nu 3 pak halen
2 pak betalen

DANONE FRUITKWARK

159
•

3 bekers halen 2 bekers betalen

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• D MC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseurm

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

•Q)©IL
HORSTMAN

' MONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O6 5373O183

NESTLE
WATERIJSJES

05,pak a

nu 2 pak halen
1 pak betalen

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

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 -21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

JONGE BOLS GRAANJENEVER

10."1 liter nu

GALL^GALL

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

Ch HENGELD (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

De combinatie
van rendement
en zekerheid

Introductie
Robeco Combi Garant jun 02/09

U wilt profiteren van het nu alom verwachte beursherstel, Maar u wilt ook
extra zekerheid voor het geval het herstel niet doorzet. De Rabobank heeft
nu precies de juiste oplossing voor u: Robeco Combi Garant jun 02/09.
U profiteert van de koersontwikkeling van Robeco (aandelen) en Rorento
(obligaties) en aan het eind van de looptijd bent u in ieder geval verzekerd
van een garantiewaarde.

Kosteloos inschrijven kan tot 14 juni, 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl of ga naar uw adviseur van
de Rabobank.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voorde toekomst.

Uw beslissing om in te schrijven op deze belegging dient u uitsluitend te baseren
op de inhoud van het prospectus, dat verkrijgbaar is bij de Rabobank.Onderdelen
van de Rabobank Groep die als effecteninstelling zijn aan te merken, zijn gere-
gistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Rabobank

WWW.

rabobank.nl



Operation Friendship
zoekt reislustige jongeren!

Pauselijke onderscheiding
voor frater Broekman

Foto van vertrek op Schiphol van de Vordense groep naar de VS in 2001

Operation Friendship is een
organisatie die binnen Europa
en de Verenigde Staten uitwisse-
lingsprogramma's tussen jon-
geren organiseert. In Vorden is
Operation Friendship al circa
15 jaar een begrip en bekend
van de fundraise-acties, zoals
het autowassen en de ij staar-
tenverkoop.

In 2001 zijn 10 Vordense jongeren,
samen met een begeleider, 3 we-
ken naar Amerika geweest. Deze
zomer, van 19 juli tot en met 8 au-
gustus, komen 11 Amerikaanse
jongeren in de leeftijd van 15 tot
en met 18 jaar en een begeleidster
naar Vorden. Deze 12 personen
worden in 9 gezinnen gehuisvest
en maken voor 3 weken deel uit
van het gezin.

De opzet van deze uitwisseling is,
dat de jongeren de sfeer en cul-
tuur van het land van binnenuit
meemaken, niet zozeer als toerist,
maar als lid van een gezin en sa-

men met de groep Vordense en
Amerikaanse jongeren.
Vorig jaar zijn onze Vordense jon-
geren onder andere in Boston en
New York geweest, hebben drive-in
bioscopen bezocht, een basebal-
Igame, hebben op Wall Street en
Broadway gelopen, stonden ze nog
aan de voet van de Twin Towers,
hebben ze in een Staatsgevangenis
rondgelopen en Six Flaggs be-
zocht. Er is nog steeds contact met
de gastjongeren in Amerika en
één van die Amerikanen komt nu
naar Vorden. Er is door ons voor de
Amerikanen een programma sa-
mengesteld, waarbij bezoeken ge-
bracht worden aan Pieterburen
(wadlopen), Rotterdam, Kinderdij-
ke, Scheveningen, Amsterdam,
Westerbork, maar ook het Lido in
Groenlo en de Vordense kermis.
Ook staan activiteiten als een ken-
nismakingskamp, skeeleren,
mountainbiking, fitness en paint-
ball op het programma. Na de ko-
mende zomer zit onze uitwisse-
lingscyclus er op. In september

van dit jaar kan de volgende groep
van start gaan. Voor die nieuwe
groep, die uit 10 personen kan be
staan, kunnen reislustige jonge-
ren uit Vorden zich aanmelden.
De minimumleeftijd om deel te
nemen is 14 jaar (op l juni 2003)
en de maximumleeftijd is 20 jaar.
In 2003 zal er, samen met een be
geleider, gereisd worden en in
2004 zal in Vorden de ontvangst
van de buitenlanders zijn.
De uitwisseling van deze groep zal
naar alle waarschijnlijkheid met
een Europees land zijn. Dat kan
zijn: Wales, Schotland, Zweden,
Hongarije, Oekraïne, Estland, Tsje-
chië of Duitsland. De uitwisseling
is dan telkens 2 weken.

Zij verblijven in 2003 2 weken bij
gastgezinnen in dat betreffende
land en in 2004 komen de buiten-
landse gasten voor 2 weken naar
Vorden. Belangstellenden kunnen
informatie krijgen of zich aanmel-
den bij het secretariaat Nienke
Brinkhorst, tel. 55 24 19.

2200 euro voor
Vordense Dorpskerk
De Veilingcommissie hield afge-
lopen zaterdag weer haar jaar-
lijkse pleinmarkt. op het kerk-
plein rond de Dorpskerk en ge-
lijkertijd de inmiddels zeer be-
kende boekenbeurs in het ker-
kelijk centrum 'De Voorde'.

Helaas begon de markt onder een
druilerige regen, waardoor het pu-
bliek maar mondjesmaat aanwe-
zig was. Gelukkig klaarde na enke-
le uren de lucht op en verscheen
het meizonnetje. Prompt stroom-
den de Vordenaren en vele vakan-
tiegangers toe! De gedurende het
hele jaar door de immer actieve
bestuursleden weer ingezamelde
spullen werden met behulp van
tientallen vrijwilligers enthousiast
aan de man en vrouw gebracht.
Vanuit een tiental marktkramen
werden er veel goederen aangebo-
den, die ook grif van de hand gin-
gen. Veelal voor een aantrekkelijke
prijs. Het aanbod was zeer divers:
Van kinderstoelen en kleinmeubi-
lair tot oude fietsen, gereedschap,
hobbyspulletjes, prullaria, oude
radio's en geluidsboxen. Ook het
speelgoed ging grif van de hand.
De boekenbeurs werd om 9 uur
haast overlopen door een enthou-
siaste groep boekenliefhebbers die
met kennersblik direct de meest

gewilde titels tussen de enorme
rijen boeken vonden. Ook hier ech-
ter merkte men de slechte weer-
somstandigheden buiten. Later op
de morgen groeide de belangstel-
ling gelukkig flink. Opvallend was
de grote vraag naar geschiedkun-
dige literatuur en gedichten over
Vorden en de Achterhoek. Ook het
aanbod van LP's was weer enorm.
Verwonderlijk dat er zoveel verza-
melaars zijn die dit medium blij-
ven verzamelen. Kopers van 10 of
meer platen waren dan ook geen
uitzondering.
Wat ook een succes bleek waren
de ter plekke gebakken wafels,
een ware traktatie bij de koffie.
Toen dan ook om half drie de boe
kenbeurs werd afgesloten bleek de
opbrengst totaal € 2200,- te zijn,
waarmee de commissieleden toch
zeer content konden zijn. Dit be-
drag wordt weer toegevoegd aan
de opbrengst van de in maart ge-
houden veiling en is bestemd voor
de restauratie van de ramen van
de monumentale dorpskerk. De
volgende grote activiteit zal op 24
augustus zijn, nl. een boedeldag
bij boerderij 'De Bonekamp' aan
de Schuttestraat in de buurtschap
Linde, waar ook elke Ie zaterdag
van de maand meubelverkoop
plaatsvindt.

Boekenmarkt
Zaterdag l juni is er bij Kringloop
'de Omloop' de boekenmarkt 'voor
elck wat wils' georganiseerd. Naast
de verkoop van boeken zijn er al-
lerlei activiteiten. Zo opent de
Djembé groep uit Zutphen de boe-
kenmarkt en troubadour Gery
Groot Zwaaftink is aanwezig om

het geheel luister bij te zetten.
Naast het grote aanbod gezond-
heidsboeken staat het aloë vera
team Warken. Zij geeft daar infor-
matie en demonstraties over de
heilzame werking van de aloë vera
plant voor mens en dier. De boe-
kenmarkt is bij Kringloopbedrij f
'De Omloop' Skagerakstraat la.

Dwaaltuin
Het Heelal
Dwaaltuin Het Heelal is een
met beelden, schilderijen en
gedichten ingericht doolhof,
waarin een labyrint verborgen
ligt.

Het verschil tussen deze twee
dwaalwegen is te verkrijgen met
het verschil tussen het mannelijke
en het vrouwelijke.

Het doodlopen in de verdeeldheid
van de mannelijke doolhof ver-
andert hier al wandelende in de
levensloop door de eenheid van
het vrouwelijke labyrint.

Op kunstzinnige wijze wordt in
Dwaaltuin Hes Kasteel vorm gege-
ven aan het verlangen om deze
verandering ook in de samen-
leving zichtbaar te maken.

Een ruimtewandeling door Het
Heelal laat u kennismaken met de
herintredende godin en is voor
zowel volwassenen als kinderen
een aanbevelenswaardig avon-
tuur.

Het Heelal is gelegen aan de Al-
menseweg 63. Aan de expositie
wordt meegewerkt door Jalf Flach,
Miquel Penso, Rachel Stone, Rose
van den Hurk, Jaro Muller, Hans
Christiaan Wemering, Margot van
Ewijk, Janke Annema, Conny
Pauw, Joop v.d. Bos, Theo Lalleman,
René Ijzermans, Jan Schouten,
Maarten v. Gent, Bruno van Klave-
ren, Ton van Muyden, Annemieke
Spijker en Freetje Meijer.

Muziek is van Piet Legerstee,
Michel Banabila, The Mysterieus
Art Farmers en Judith Perz.

Op 19 mei j.L, hoogfeest van
Pinksteren, werd in de feestelijke
eucharistieviering in de H. Wil-
librorduskerk van Vierakker de
pauselijke onderscheiding 'Pro
Ecclesiae et Pontjfice' uitgereikt
aan frater G.B. Broekman. Het
was voor de frater een volslagen
verrassing toen zijn persoon-
lijke vriend, pastor Vrehe, deze
onderscheiding aan hem over-
handigde, waarna deze door de
zus van frater Broekman bij
hem werd opgespeld.

In 1951 deed frater Broekman zijn
intrede bij de Fraters van Utrecht.
In de beginjaren heeft hij daar
gewerkt aan het pensionaat en
juvenaat van de fraters in Zeist.

Eind jaren zestig is hij verhuisd
naar Borculo alwaar hij vele jaren
zijn diensten heeft ingezet voor de
'Leo-Stichting'. Hij werkte daar in
de 'Buitendienst'. Middels bezoe-
ken aan ouders en plaatselijke in-
stanties bereidde hij de opnames
van leerlingen (uit huis geplaatste
jongens) voor. In 1975 werd frater
Broekman overste van het frater-
huis in Borculo.

Vanaf die tijd werd er ook door
parochies steeds meer een beroep
gedaan op frater Broekman. Toen
hij zijn derde periode als overste in
Borculo had beëindigd, werd hij
gevraagd te assisteren in de basis-
zielzorg in onze parochie. Dit was
in 1986. Hij was inmiddels geen
onbekende meer in het dekenaat,
want hij was al lid van het Dekenaal
Liturgisch Beraad, het Dekenaal
Religieuzen Beraad en de Dekenale
Advies Raad. In Wichmond/Vierak-
ker heeft men frater Broekman
sindsdien leren kennen als ie-
mand die zich bijzonder inzet
voor de belangen van de gemeen-
schap.

In die beginjaren waren er drie
mensen werkzaam in de zielzorg

van deze parochie: pastoor van
Zanten (juridisch pastoor), pastoor
Morren (liturgisch pastoor) en fra-
ter Broekman. Het meeste werk,
het contact met de parochianen
was in handen van frater Broek-
man. Hij deed het bezoekwerk,
leidde gespreksgroepen, wijkavon-
den, coördineerde vele werkgroe-
pen, bereidde mensen voor op het
huwelijk, deed de doopvoorberei-
ding, besteedde zijn tijd aan de
kinderen op de school en verzorg-
de naast dit alles ook nog zeer vele
administratieve zaken. Kortom,
frater Broekman was de spil, de
centrale figuur waar alles om
draait.

Nu, 15 jaar later, na een wisseling
van meerdere pastores, is de werk-
verdeling nog steeds gelijkwaardig
met pastoor Jacobs als juridisch
pastoor en pastor Zweers als litur-
gisch pastoor. Binnen dit nieuwe
team is frater Broekman wederom
aangewezen als eerst aanspreekba-
re voor onze parochie. Met vele
pastores heeft hij samengewerkt.
Allen waarderen hem om zijn bij-
zondere collegialiteit.

Ook de oecumene in de gemeen-
schap had zijn belangstelling. De
groep gemengd-gehuwden wist hij
samen met de dominee te inspi-
reren tot een enthousiaste groep.
Deze groep heeft de aftrap gegeven
voor wat nu is geworden tot een
hechte band tussen de twee kerken
in onze gemeenschap.

Ieder in de parochie, maar ook
binnen de NH-gemeente, heeft de
frater leren kennen als iemand
met veel tact en inlevingsvermo-
gen. Hij kan luisteren, meeleven
en zwijgen als het moet. Op het
juiste moment weet hij mensen op
zijn eigen wijze bij elkaar te bren-
gen. Dit alles met maar één doel
voor ogen (bescheiden als hij is):
dienstbaar zijn aan de gemeen-
schap en zijn Schepper.

Veel belangstelling j eugdmiddag
muziekvereniging 'Concordia'
Er moesten zaterdagmiddag in
het Stampertje van het Dorps-
centrum tijdens de j eugdmid-
dag van de muziekvereniging
'Concordia' nog in allerijl stoe-
len bijgesleept worden zo groot
was de belangstelling van va-
ders, moeders, opa's, oma's en
broertjes en zusjes etc.

Doordat 'Concordia' de afgelopen
jaren flink middels schoolbezoe-
ken aan de weg heeft getimmerd
is het aantal jeugdleden op dwars-
fluit en klarinet flink gestegen.

Vroeger had 'Concordia' een jeugd-
orkest die op de uitvoering van de
harmonie ook een aantal stukjes
ten gehore bracht. Door het terug-
lopen van de leerlingen in het
kleinkoper is het moeilijk zo'n or-
kest samen te stellen.

De leerlingen die zaterdagmiddag
wat ten gehore brachten, hebben
allemaal één tot twee jaar les. Zij
werden begeleid door dwarsfluit-
docent mevrouw Schoenmaker en
door klarinetdocent de heer Brus-
se. Ook speelden twee leerlingen
blokfluit, terwijl ook de trompet
niet ontbrak. De leerlingen speel-
den deze middag solo, of samen

en werden door mevrouw Schoen-
maker op piano begeleid. De klari-
netleerlingen hadden met behulp
van een c.d. een aantal stukjes
voorbereid. Ook de leerlingen van
de drumband lieten zich niet on-
betuigd.

Dat je geen 7 of 8 moet zijn om
met deze hobby te beginnen bewe-
zen een aantal oudere leden van
'Concordia'. Een aantal van hen is
op oudere leeftijd begonnen met
het bespelen van een instrument
en brachten deze middag een vier-
stemmig stuk voor klarinet ten ge-
hore.

'Concordia' probeert met dit soort
activiteiten nieuwe leden te wer-
ven. Niet alleen jeugdleden. Men is
derhalve driftig op zoek naar men-
sen die een trompet, hoorn of
schuiftrombone willen leren spe-
len of dit al onder de knie hebben.
Zo kan de drumband ook nog al-
tijd nieuwe leden gebruiken.
Wil men meer informatie over
harmonie of drumband dan kan
men bellen met Engelien Heuve-
link tel. 55 25 23 of Karolien Heu-
velink tel. 55 34 38 of voor de
drumband met Paul Bunkers tel.
55 36 88.

LR de Graafschap
Er zijn weer enkele wedstrijden
geweest, waar de volgende prijzen
werden behaald. Anita Berenpas
met Laika 3e met 161 punten in de
klasse M2. Annie Kornegoor met

Kristel in Empe Ie met 170 punten
en 4e met 153 punten in de Ml.
Cynthia Kornegoor met Sirik in
Geesteren Ie met 172 punten in de
klasse L2. Rinie Heuvelink met
Delvira in Winterswijk 5e met 165
punten in de klasse B.



Kleurwedstrijd
banketbakkerij Bosvelt

Ter introductie van de taart 'Ernst
Bobbie en de rest',_amerikaanse
stijl, heeft banketbakker Fred
Bosvelt aan de Burgemeester
Galleestraat een kleurwedstrijd

uitgeschreven.
Vrijdagmiddag werden de win-
naars bij Bosvelt op de kiek gezet
en kregen zij door Fred een mooie
prijs uitgereikt. De gelukkigen

waren: Twan Eggink (5); Lisette
Koetschruiter (3); Jasmijn Taken
(7); Asser Taken (5); Elvira Groot
Jebbink (7); Jet Golstein (6); Tim
Kappert (4) en Sven Mulder (3).

Rudi Peters
2e in Enschede
De Wichmondse veteraan Rudi Pe-
ters reed het afgelopen weekend
sterk. Zaterdag werd hij 4e in het
Twentse Enter de gehele wedstrijd
zat Peters vooruit met negen ster-
ke coureurs in een harde finale
won Eric Cent uit Goor de wed-
strijd.
Op zondag starte Peters in Ensche
de deze wedstrijd op een zwaar
stratenparcour eindigde in een
massa spurt winnaar werd Rhet v.
Tright uit Hoogeveen hij klopte
Peters nipt. Ook de Hengelose
R.T.V.er Peter Makkink reed een
goede wedstrijd in Winterswijk
tussen de A Amateurs reed hij
knap naar een 13e stek.
De R.T.V. Vierakker/Wichmond
organiseert op zondag 23 juni de
jaarlijkse wielerronde van Vorden
dit alles gaat weer gebeuren in plan
Zuid net als voorgaande jaren.
Op deze dag wordt er ook weer de
Rabo Dikke Banden Race verreden
een wedstrijd voor de regiojeugcl
(leeftijd 8 t/m 12 jaar) opgeven kan
de dag zelve bij de jurywagen en
natuurlijk weer bij de Rabobank te
Vorden.

Pech voor
van Amerongen
De Vordense wielrenner Thijs van
Amerongen reed afgelopen week-

end het regio kampioenschap in
het twentse Groot Agelo . De R.T.V.
nieuweling reed een zeer sterke
wedstrijd hij reed in een omloop
van 5 kilometer op een glooiend
parcour een gat dicht van 33 se-
conden en kreeg zo aansluiting bij
de kopgroep. In de eindspurt re-
den ze bij Thijs in het achter-
wiel,met een zwaar beschadigd
wiel kon hij nog net over de finish
komen. Een 5e plaats was dan ook
het maximale.
Ook Peter Makkink reed dit kam-
pioenschap bij de sportklasse A, de
Hengeloer behaalde een nette 10e
plaats.de Warnsvelder Reynold
Harmsen reed naar een 18e plaats
in deze klasse .
Verrassend was de uitslag bij de
categorie Amateurs de R.T.V.er
Martin Weijers behaalde hier een
7e plaats,hij reed deze dag een be-
re sterke wedstrijd.

Kijk voor
meer

nieuws
op;

www.

contact.nl

the place tor party people
Kerkstraat 6 Groenlo

0544-461308
www.citylido.nl info@citylido.nl

THE DJ'S: LAMMERZ * OLIVER * DIGER * DANIëL * ARNO

ZA1

ZO 2

VRIJ 7
ZA8

ZO 9
ZA15
ZO 16
ZA22

ZO 23
ZA29

ZO 30

EXTREMA
JEN R06
DISCO CLASSICS THF
ALPHA SHOW BAND
OLIVER
VIVELEVINK
FRAGMENT
TILT
HOOKED ON RED
GO TO THE MAX
BI6 NICK

He
l

:. o.a.
IKON

Voor onze woonvoorziening aan de Weppel
in Vorden zoeken wij t i jdeli jk (1 a 7 mnd.)
een

slaapwacht m/v
en/of

afroepkracht m/v
Binnen de Weppel wonen 12 cliënten in twee
woningen.

Een slaapwacht werkt ongeveer 10 nachten
per maand, van 23.00 tot 7.00 uur. Aan het
begin en eind van de dienst z i jn een paar
kleine werkxaamheden. De overige tijd kan er.
behoudens bij/ondere situaties, gewoon
geslapen worden. De slaapwacht wordt
's nachts ondersteund door de centrale
uitluisteqxjst in Wilp. Conform de
CAO gehandicaptenzorg staat l slaapdienst
voor l werkuren.
Een afroepkracht werkt (eventueel gecombi-
neerd met een klein contract) zonodig alle
voorkomende diensten.

Heeft u ervaring en affiniteit met de doelgroep
en bent u geïnteresseerd, neem dan contact
op met: dhr. G. Waardenburg, zorgmanager,
tel. 06 12995979
of de woning tel. (0575) 55 26 02.

Een schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar:
De Weppel, t.a.v. Gijs Waardenburg,
Weppel 5-7, 7251 VW Vorden.

de Lathmer
l k> hübtner is cc n organisatie
roor zorg- en dienstverlening
dan mensen niet een bandica[).
Anti ruim (M cliënten ran alle
leeftijden bieden it'e.zorg en
ondersteuning maar ook dag-
hesteding en rnje ttjdsinvulting,
\\"e doen dit o/) een open eigen
tijdse wijze, waarbij de wensen
en behoeften ra n de indiridiiele
cliënt centraal staan.
Daarbij werken ii'e nainr samen
met i/irerse regionale partners.
Bovendien hes/aal bet roor-
nemen out in 2001 te fuseren
niet de Stichting l;estog.
Binnen onze organisatie, met
woningen in \\ï//>, l'irello,
Rnalte. Vorden, Holten, iocbeni.
Herenter en Zutphen werken
ruim 1100 medewerkers.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd 'avonden

Kijk voor
meer nieuws op,

•

Con-
tact j es?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!



Culinair Info Weekend bij boerderijwinkel Den 4-Akker:

Alles over asperges
Ook Wichmond snakt
naar 'Beterwater'!

Boerderijwinkel Den 4-Akker
houdt zaterdag l en zondag 2
juni een Culinair Info Weekend
waar de asperges centraal zul-
len staan. Zo geeft een kok van
Hotel Bakker uitleg over de be-
reidingswijze en kan men zelf
asperges steken en natuurlijk
ook proeven. Het evenement
vindt plaats op het terrein aan
de Vierakkersestraatweg in
Vierakker.

Het is inmiddels twaalf jaar gele
den dat Herman en Mirjam Eskes
in Vierakker begonnen met de ver-
koop van asperges. In eerste in-
stantie werd er nogal lacherig ge
daan over het initiatief van het
tweetal. "Wat moet een boer in de
Achterhoek nu met asperges? Je
lijkt wel gek!", zo weet Herman
Eskes de reacties te herinneren.
Maar het pakte dus heel anders
uit. Asperges zijn in de loop van de

jaren razend populair geworden.
"We hebben de wind flink mee ge
had.", zegt de eigenaar van boer-
derijwinkel Den 4-Akker. "Tegen-
woordig kun je bijna geen vrou-
wenblad meer openslaan of er
staat wel een artikel over asperges
in. En zelfs ouderen komen bij ons
in de winkel met de vraag hoe ze
de asperges moeten bereiden. Voor
hen is het een eerste kennisma-
king. Maar ze willen het dus wel
proeven."

Herman en Mirjam Eskes hielden
vijfjaar geleden ook al eens een
culinair weekend. In totaal kwa-
men hier ruim duizend mensen
op af. Ook het komend weekend
verwacht Herman Eskes weer vele
bezoekers. En aan het programma
zal het zeker niet liggen. Evenals
vijfjaar geleden zal Hotel Bakker
weer van de partij zijn om uitleg te
geven over het bereiden van de as-

perges. Daarnaast wordt er vertelt
over de groeiwijze van asperges, de
oogst, de sortering en er kan na-
tuurlijk ook geproefd worden. Ver-
der kan men kennis nemen van de
nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van de teelt van aardbeien.
Tenslotte wordt er op het terrein
van Den 4-Akker ook nog een klei-
ne country fair gehouden waar de
diverse leveranciers van de boerde
rijwinkel hun producten presente
ren zoals zuivelboerderij Pasop, Ijs-
boerderij 't Riefel, de Almense
Mosterdmakerij, de Bijenvereni-
ging Zutphen en een palingroke
rij-

Het aspergeseizoen is dit jaar
vroeg begonnen en loopt nog tot
24 juni. Reden genoeg om het ko-
mend weekend even een kijkje te
nemen in Vierakker. Voor meer in-
formatie zie ook advertentie el-
ders in deze krant.

De aktie 'Beterwater!1 komt
goed van de grond. Er zijn al
zo'n 300 'klaagbrieven' ontvan-
gen van ontevreden inwoners
van ons dorp. Dat is een mooie
start, maar natuurlijk niet ge-
noeg.

We rekenen, om indruk te kunnen
maken op de directie van het Pro-
vinciale Waterleidingbedrijf, zeker
op circa 800 reacties. Uit vele brie
ven blijkt overtuigend hoe hoog
het de schrijvers zit dat we in Vor-
den zo treurig worden behandeld
door onze monopolistische water-
leverancier. We betalen de volle
prijs voor een product dat duide
lijk onvoldoende van kwaliteit is
en nagenoeg iedereen van ons bo-
vendien veel extra geld kost. En
dat, terwijl in enkele omringende
gemeenten wél een goede en zach-
te waterkwaliteit beschikbaar is.

Met daarbij de 'toezegging' van on-
ze leverancier dat het nog wel een
jaar of vijf zal duren voor aan deze
wantoestand een einde zal komen.
Een goed begin van de aktie dus.
Maar wel met het verzoek ook aan
u om in de openbare bibliotheek
of bij Super de Boer een voorge
drukte brief op te halen waarop u
alleen de aard van uw klacht(en)
over het Vordense water hoeft in te
vullen. Die brief niet opzenden
naar het waterleidingbedrijf maar
in de 'stembus' stoppen zodat we
van alle klachten een dik, vele
honderden pagina's omvattend
'klaagboek' kunnen maken dat we,
samen met onze burgemeester,
over enkele weken willen aanbie
den aan de directie van het Water-
leidingbedrijf in Velp.

OOK WICHMOND HAAKT IN
Intussen is er ook uit de Wich-
mondse gemeenschap een positie
ve reactie gekomen. Ook daar
wordt namelijk in een groot deel
van de woningen water geleverd
met een hardheid van 18.5 graden
DH, even kalkrijk en slecht dus als
het Vordense kraanwater. De heer
J. Lammers belde ons en is bereid

met enkele vrijwilligers te zorgen
voor huis aan huisbezorging van
onze protestbrief met verzoek de
ze in te vullen en te bezorgen bij
Garantmarkt Besselink, Dorps-
straat 10 in Wichmond. Want ook
in vele gezinnen in Wichmond
smacht men naar 'Beterwater!'.

EEN TWEEDE AKTIE
Met deze goede start zijn we er
nog niet. Want de leiding van het
waterbedrijf kan dat boek met ve
Ie honderden klachten straks rus-
tig naast zich neerleggen en er
zich verder niets van aantrekken.
Daarom willen we op ruimere
schaal onze grieven naar voren
brengen in advertenties in alle edi-
ties van 'Contact' en van een pro-
vinciale krant. Daarom willen we
ook via Radio en TV- Gelderland
aandacht vragen voor dit pro-
bleem. En ook andere Gelderse ge
meenten informeren over wat er
in Vorden en nu ook Wichmond
gebeurt in de hoop dat ook daar de
inwoners een protestaktie begin-
nen. Voor die activiteiten is echter
geld nodig. De eerste honderd eu-
ro zijn al aan bijdragen ontvan-
gen, waarvóór hartelijk dank.
Maar we rekenen op méér bijdra-
gen en dat kan een bedrag zijn van
enkele euro's tot misschien wel
tien of meer euro's. Ook bedrijven
die vaak zeer ernstige problemen
hebben met het harde water (denk
maar aan de kostbare koffiezetap-
paraten) kunnen natuurlijk hel-
pen met een bijdrage. De drie or-
ganisatoren van deze aktie, die tot
nu toe zelf de onkosten hebben
voorgeschoten, hopen dat u hen
wilt helpen om op brede schaal
aandacht te vragen voor het pro-
bleem van het veel te harde water
dat uit de Vordense kranen komt.
Een probleem dat velen bezig-
houdt.

Daarom even een herinnering: het
nummer van de RABO-rekening
waarop u uw bijdrage kunt over-
maken is nr 32.74.81.803 ten name
van de aktie 'Beterwater!'. Ook u
bij voorbaat vast bedankt!

Minibikes Kijk voor meer nieuws op: WWW.COntBCt.nl

Barry Wassink

Barry Wassink rijdt dit
seizoen bekerwedstrijden
en Nederlands kampioen-
schappen minibikes.

Tot nu toe behaalde hij in
Harreveld de Ie plaats tij-

dens het NK in Emmen een
4e, 6e en 7e plaats. In Hen-
gelo werden afgelopen
weekend bekerwedstrijden
gereden.
Barry reed in de eerste race
naar een 3e plek. De andere

2 races viel hij uit door tech-
nische problemen.

De eerst volgende race is in
Lelystad, dit circuit ligt
Barry goed vanwege enkele
technische bochten.

oogstrelend
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl

d rukker i j WeeverS Internef.www.weevers.nl



RQVU
WHIRLPOOL - - - „hair
RUIME VRIESKAST MET STEVIGE Ook l f veP° t̂o

BAKKEN 240 LITER BRUTO INHOUD H 290 Ut' . uto

VAN: 629,= VOOR 499 NUON -50 330 «te

Rijn weg 24 Hengelo G LD.
FORNUIZEN Tel: 0575-467437
VANAF 181,=

BAUKNECHT
GOED GETEST
CONSUMENTENGIDS

BOSCH
KOELVRIES COMBI 231 LITER
NETTO MET 2 LADEN VRIES.
VAN: 599
VOOR: 409
NUON -50 359

SIEMENS
VOORDELIG FORNUIS MET GRILL
EN 4 PITS MET RUIME OVEN.
VAN: 589
VOOR: 344

BOSCH
TOPKLASSE CONDENSDROGER
ELEKTRONISCH MET GROTE DEUR.
VAN: 729
VOOR: 398

MIELE
PERFECTE STILLE VAATWASSER MET
RVS BINNENWERK A-KLASSE
VAN: 989
VOOR: 689
NUON -50

r\f\ f l l\*~r l^fk

639
EIGEN TECHNISCHE DIENST
WITGOED & AUDIO VIDEO

ARISTONA
FRAAIE TV-VIDEO COMBI MET
AFSTANDSBEDIENING

PHILIPS
51CM MET AFSTANDSBEDIENING
EN TELETEXT.

VAN: 362
AKTIEPRIJS: 269

P Ml l IPQ IVr* AV28WH5
1 ̂ • ' J T V* LEVERBAAR IN ZWART & ZILVER

72<W GROOTBEELD MET ULTRA TOPKLASSE 70CM BREEDBEELD 100 HZ
PLATTE BEELBUIS STEREO TELETEXT STEREO TELETEXT EN LUXE AFSTAND.

VAN: 349
AKTIEPRIJS:268 VAN: 859

AKTIEPRIJS:598 VAN: 1090
AKTIEPRIJS: 798

l 1400 TOEREN
'— i/

WHIRLPOOL
1200 TOEREN A-KLASSE
MET GROTE OPENING.
VAN: 589
VOOR: 449
NUON -50 399

MIELE
ZUINIGE A KLASSE 1400 TOEREN
DEGELIJKE DUITSE MACHINE.
VAN: 1379
VOOR: 1049
NUON -50

200 TOE RE: N

999

BAUKNECHT IGNIS
DEGELIJKE 1200 TOEREN WASSER VOORDELIGE KOELKAST VOOR DE
MET RVS TROMMEL EN KUIP RESTTIJD. SCHUUR OF CAMPING
VAN: 770 VAN: 229
VOOR: 698 /^ A Q VOOR: 190
NUON -50 648 145

Geopend van maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.



Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

In het Contact van vorige week las
ik dat de ikonen tentoonstelling in
het museum voor Heiligbeelden
voor het laatst te zien was op 21
mei dus besloot ik de Antonius-
kerk op de Kranenburg eindelijk
eens te bezoeken, hetgeen ik al-
lang van plan was maar waarvan
het nier eerder kwam. Het was
mooi weer en ik ging op de flets.
Het werd een bijzondere middag.
Ik had de kerk ooit bezocht in de
jaren tachtig van de vorige eeuw
toen de begrafenis van Antoon
Hartman plaats vond en was toen
ook erg onder de indruk geweest
van de dienst, de muziek, het over-
steken van de weg met de wach-
tende auto's, de begrafenis. Van-
daag wordt baron van Dorth tot
Medler begraven in het eigen fa-
miliegraf aan de overkant van de
kerk. Ik heb hem niet gekend en ga

* dus niet naar de begrafenis maar
ben in gedachten bij hem en zijn
familie. Want na mijn bezoek aan
de kerk alwaar ik twee boekjes
kocht over de kerk, één van pater
M. Reinders OFM en één geschre-
ven door pastoor ]A. van Zeelst,
heb ik me verdiept in de geschie-
denis van de kerk en het Medler.
Er is heel wat aan vooraf gegaan.
Voordat deze kerk gesticht kon
worden. Alles wat vóór en tijdens
de Reformatie gebeurd is laat 'k
hier rusten. Na de Reformatie

« wordt in 1928 het kerkbestuur op-
gericht. Het kerkbestuur ontving
rijkssubsidie. Baron van Dorth en
vele anderen schonken bijdragen.
De straatweg Zutphen-Winterswijk
is in 1825 gereed gekomen. Eerst
werd het kerkhof aangelegd. Daar-
na een kerk met pastorie, in 1834
ingezegend door de Provinciale
Overste. Dit was de 'Waterstaats-
kerk' annex Pastorie. Deze kerk
bleek al spoedig te klein. Door
milddadigheid van barones Josep-
hine van Dorth tot Medler kan

-^ worden besloten een nieuwe kerk
te bouwen. De barones sloot in
1856 een overeenkomst met de be-
roemde, 29-jarige bouwmeester P.
Cuypers. Elf jaar duurt de bouw. In
1867 is het meesterwerk der neo-
gothiek voltooid. Josephine over-
lijdt in 1886, haar broer Theodoor
van Dorth, die zich ook zeer druk
maakte tijdens de bouw en veel
geld schonk, was reeds in 1863
overleden. Uit de nalatenschap
van freule Judith van Dorth tot
Medler werd een grote som be-

^ taald. Zij was reeds in 1853 overle-
den. Pater Reinders schrijft in zijn
boekje, ongeveer een eeuw later
dat de pastorie leeg kwam te staan
en verhuurd is aan een dominee.
Het is fantastisch wat een groepje
mensen gedaan heeft en wat gere-
sulteerd heeft in de Stichting
Vrienden van de Kerk op de Kra-
nenburg. Maar wie de schuld heeft
weet ik niet en het is ook mijn
taak niet dit uit te zoeken maar
een oer-dom Kerkbestuur blijkt de
pastorie te hebben verkocht voor
Hfl. 75.000,- en nu staat de pasto-
rie te koop bij makelaar Pelgrum
voor € 575.000,-! Schandalig tegen-
over de stichters! Zowel Kerk als
pastorie zijn uiterst belangrijke
Rijksmonumenten. Ook het Ge-
meentebestuur is het kwalijk te
nemen dat dit heeft kunnen ge-
beuren, mijns inziens.

Maryan van der Schoot-Korsman
Beatrixlaan 5 - Vordert

P.C. de Graafschap
Zondag 19 mei Ie pinksterdag was
er een wedstrijd voor pony's in Zel-
hem daar behaalde in de dressuur
Lisanne Schippers met Pica een 2e
prijs in de klasse LI met 169 pnt.
Bart Hartman met Jemen een 5e
prijs in de klasse Ml met 167 pnt.
Maandag 20 mei 2e pinksterdag in
Geesteren daar behaalde in de
dressuur de volgende leden een
prijs Marieke Rouwenhorst met

Kaylie een 3e prijs met 172 punten
klasse B cat. C. Tessa Roelofs met
Droopy een 7e prijs met 163 pnt. in
de klasse B. Miranda Beeftink met
El Ambrazo een Ie en 4e prijs met
168 en 159 punten in de klasse B
cat. E. Annemieke Mulderije met
Cardman een 2e prijs met 162 pnt
in de klasse LI cat. E. Bart Hart-
man met Erwin een 2e prijs met
169 pnt in de klasse B cat. D. Elodie
Stokman met Aifhia een Ie prijs
met 182 pnt in de klasse Zl cat. E.
Frederike Gotink een 2e prijs
springen klasse M cat. C. Bart Hart-
man met Jemen een 2e prijs spin-
gen klasse M, cat. D. Janneke Heu-
velink met Lombardo een 3e prijs
springen cat. E. klasse M.

Zaterdag 25 mei was er een pony-
concours in Winterswijk daar be-
haalde in de dressuur Paulien Kou-
wenhoven met Avaro een 2e prijs
klasse B cat. E met 172 punten. Li-
sanne Schippers met Pica een 2e
prijs in de klasse LI cat. E 171 pnt.
Lisette Bijenhof met Survivor een
4e prijs klasse L2 cat. D 163 pnt.
Frederike Gotink met Amber een
3e prijs klasse M2 cat. C 151 pnt en
een Ie prijs in het M springen cat. C.

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' organiseerde zondag in
de Oude IJssel bij Laag Keppel een
seniorenviswedstrijd. De vangst
was zeer matig. De prijswinnaars
waren: l J. Groot Jebbink 2 stuks-
61 cm; 2 J.W. Golstein 3 stuks- 57
cm; 3 D. Huetink l stuks- 23 cm.

ANBO
De afdeling Vorden van de Anbo
organiseert dinsdagmiddag 4 juni
een fietstocht. Het vertrek is vanaf
het Kerkplein. Voor deze middag-
tocht kan men zich opgeven bij
mevr. Lassche tel.. 55 15 97 of bij
H. Maalderink tel.. 55 20 38. Dins-
dag 25 juni maakt de afdeling on-
der meer een boottocht door het
natuurgebied 'De Weerribben'.

27e drieweekenden-
toernooi sv Ratti
Na een regenachtige morgen startte
om 12.00 uur het eerste program-
ma van het 27e drie weekenden-
toernooi van de sv Ratti. De zon
ging schijnen en tussen enkele
buitjes door bleef het droog, wat al
met al prima voetbalweer oplever-
de. Alle 12 C-elftallen hadden de
moeite genomen naar de Kranen-
burg af te reizen, iets wat niet
altijd zo vanzelfsprekend is als het
lijkt! Er werden wedstrijden ge-
voetbald van elk 221/1 minuut. Na
de kruisfinales werden de prijzen
als volgt verdeeld: Ie prijs Hatert
Cl; 2e prijs Eendracht Cl; 3e prijs
KSV Cl, 4e prijs SVBV Cl. De spor-
tiviteitsbeker werd toegekend aan
ASB C3.

ZONDAGMORGEN 26 MEI
Een droge dag met goed dames-
voetbal weer. 5 elftallen hadden
zich om 11.00 uur aangemeld, dus
ook dit keer geen afmeldingen. Er
werd gespeeld over een halve com-
petitie. Om 14.00 uur was de prijs-
uitreiking als volgt: Ie prijs Ratti l,
2e prijs Juventa l, 3e prijs Be Quick
'284.

Oud-Vorden
De Oudheidkundige vereniging
'Oud Vorden' maakt woensdag-
middag 29 mei een bustocht naar
Heino/Wijhe waar het kasteel 'Het
Nijenhuis' zal worden bezocht. In
deze voormalige havezate, die be
heerd wordt door de Hannema- de
Stuers Fundatie en eigendom is
van de provincie Overijssel, wor-
den steeds wisselende tentoonstel-

lingen gehouden. Het bezoek van
'Oud Vorden' is op het kasteel zelf
gericht. Het gezelschap vertrekt
vanaf het Marktplein. De middag
zal worden afgesloten met een
koffie tafel.

P.V. Vorden
H. Eykelkamp is winnaar gewor-
den van de dubbelvlucht vanaf
Houdeng. Door dit resultaat werd
hij tevens Vitesse kampioen on-
aangewezen. H. Stokkink werd
kampioen Vitesse aangewezen. De
uitslag van de vlucht was als volgt:
H. Eykelkamp l, 2, 3 en 13; H. Stok-
kink 4, 12, 18; J. Meyer 5, 6 en 8;
Ashley Eykelkamp 7; H. Pasman 9,
11; A en A Winkels 10, 17; M. Tie
messen 14; C. Bruinsma 15,16, 20;
Jitske Winkels 19.

Quizzen tijdens
Avondfietsvierdaagse
Het Koopcentrum 'De Vijver' in
Zutphen organiseert van 3 juni t/m
6 juni een avondfietsvierdaagse.
Dit gebeurt in samenwerking met
de ETP (Emper Toerploeg); 3VO
(voorheen Veilig Verkeer Neder-
land); GLTO Vorden- Warnsveld-
Zutphen; Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen afdeling Warnsveld
en Passage (voorheen CPB). Er zijn
vier verschillende routes, waarbij
op dinsdag 4 juni een agrarisch
bedrijf wordt bezocht. Op het be
drijf wordt een agrarische quiz ge
houden, terwijl tijdens de rest van
de routes een verkeersquiz wordt
gehouden. De fietsvierdaagse
wordt donderdag 6 juni afgesloten
met muziek en een versnapering.
Dan vindt tevens de prijsuitrei-
king van de beide quizzen plaats.
De start van de fietsvierdaagse is
elke avond bij het 'Vijverplein' aan
de Troelstralaan te Zutphen. Daar
is ook de finish.

Tennis Vereniging
Uitslagen competitie zondag:
Dames hoofdklasse
Vorden l - Hoogerheide l: 0-6
Heren 7e klasse
Duiven 3 - Vorden l: 4-2
Gemengd 35+ 3e klasse
Vorden l-Losser 1:2-3
Heren 35+ Ie klasse
Vorden l - Valkenburg l: 6-0
Gemengd junioren 2e klasse
Haaksbergen l - Vorden l: 3-5
Jongens 2e klasse
Beltrum l -Vorden 1:1-5

Zaterdag:
Heren 2e klasse
Vorden l - LTC Zutphen 1: 3-3
Heren 5e klasse
Liemers 4 - Vorden 2: 0-6
Heren 40+ 4e klasse
Drieslag l -Vorden 1: 2-4
Meisjes t/m 17
Duiven l - Vorden l: 2A

Dinsdag:
Dames 2e klasse
Varsseveld l- Vorden l: 0-6
Dames 2e klasse
Braamveld l -Vorden 1:1-5
Dames 3e klasse
Vorden 3 - Varsseveld 2:1-5

Woensdag
Mix t/m l O jaar
Winterswijk 2 -Vorden: 2-3
Mix t/m 10 j aar
Laerveld l - Vorden 2: 3-2
Mix t/m 12 jaar
Vorden l- Braamveld 1:1-4

Donderdag
Dames 2e klasse
Vorden l - Welgelegen 2:1-3

Zomeravond
Gemend 7+
Welgelegen l - Vorden l: 4-4
Gemengd 8/9
Vorden l - Welgelegen 2: 2-6
Heren 8/9
Vorden l - Laerveld 1: 8-0

ol i tie varia
Zondag 19 mei
Op de Hamminkweg is een motor-
rijder onderuit gegaan. Hij reed in
een groep met ongeveer 8 andere
motorrijders. In een bocht naar
links ging de motorrijder onder-
uit. De motor klapte tegen een
rechts van de weg staande boom,
de motorrijder schoof hier net
langs. Vermoedelijk is de motorrij-
der onderuit gegaan doordat hij
met het voorwiel in een gat in het
wegdek terecht kwam. De verwon-
dingen die hij opliep zijn een ge
broken sleutelbeen en verder was
hij in de war.

Op de Ruurloseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen een
motor en een personenauto. De
bestuurder van de auto gaf rich-
ting aan om naar links af te slaan.
Toen hij stond voorgesorteerd
werd hij van achteren aangereden
door de bestuurder van de motor.
Ze kon niet meer uitwijken en
klapte door de achterruit van de
auto. Wat haar verwondingen zijn
is niet bekend.

Maandag 20 mei
Op de Ruurloseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen een
fiets en een personenauto. De
vrouw op de fiets verleende geen
voorrang aan de naderende auto.
Een aanrijding was het gevolg. De
vrouw liep een gebroken midden-
voetsbeentje op.

Dinsdag 21 mei
Op de Horsterkamp (50 km/uur) is
met de lasergun gecontroleerd op
snelheid. De bestuurders van 4
auto's hebben een proces-verbaal
gekregen voor het overtreden van
de maximum snelheid. De hoogst
gemeten snelheid bedroeg 80
km/uur. Ook is er gecontroleerd op

de Breegraven (30 km/uur zone).
Hier zijn geen snelheidsovertre-
dingen geconstateerd.

Woensdag 22 mei
Op de Zutphenseweg heeft zich
een kop-staart aanrijding voorge-
daan tussen twee personenauto's.
De bestuurder van de voorste auto
wilde linksaf slaan. De bestuurder
van de achterop komende auto
zag te laat dat de auto voor hem
wilde afslaan en botste achterop
zijn voorganger. De bestuurder
van de voorste auto klaagde over
een pijnlijke nek.

Donderdag 23 mei
Aan de Dorpsstraat is een gepar-
keerd staande auto beschadigd ge
raakt. De auto heeft een deuk en
krassen in het rechter achter-
scherm. De veroorzaker van deze
aanrijding is (tot nu toe) onbe
kend.

Gevonden en verloren voorwer-
pen met ingang van 15 mei.
Gevonden:
• huissleutel met wit hangertje
• losse autosleutel met ring eraan

Verloren:
• mobiele telefoon, Nokia zilver-

grijs, klein toestel in zwart hoesje
• portefeuille, zwart leer met auto-

papieren en paspoorten
• zonnebril op sterkte, blauwachtig

montuur
• zilveren halsketting met kegeltje

eraan
• mobiele telefoon, donker grijs,

in zwart hoesje

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

PCOB op stap in Turlqje
De PCOB hield voorlopig de
laatste ledenmiddag voor de
vakantieperiode.

Voorzitter Jan Olthaar kon een
flink aantal belangstellenden wel-
kom heten. Het echtpaar Dorhout
Mees, leden van de afdeling, ver-
telden aan de hand van dia's over
het dagelijks leven in Turkije.

Het echtpaar Dorhout Mees heeft
er 8 jaar gewoond. Het werk van
het echtpaar aan de universiteit
van Izmir was in de inwendige ge
neeskunde, met name de afdeling
nierdialyse. De heer E. Dorhout
Mees gaf er les als hoogleraar en
mevrouw M. Dorhout Mees werkte
als verpleegster op de afdeling
nierdialyse. Daarnaast hadden zij
de gelegenheid het uitgestrekte
land Turkije door te reizen.

De heer Dorhout Mees vertelde
eerst over de geschiedenis van Tur-
kije. Na 600 jaar bewind van het
Osmaanse Rijk kwam een radicale
hervormer in de persoon van Ata-
turk aan de macht. Hij heeft de ge
lijkheid tussen man en vrouw be
vorderd, de invloed van de geeste
lijkheid verminderd en de invoe-
ring van de latijnse letteren.

De cultuur van de Osmaanse tijd
was eerst taboe, maar daar komt
nu verandering in. Ataturk is in
november 1938 op 58-jarige leef-
tijd overleden, maar zijn sterfdag
wordt nog steeds herdacht. Er zijn
in Turkije 40.000 archeologische
vindplaatsen. Het is onmogelijk
deze allemaal in oude staat terug
te brengen, hoewel de vele oude
gebouwen en tempels zijn te be
zichtigen.

Aan de hand van prachtige dia's
kreeg men een goede wandeling
door Turkije, vooral de menselijke
aspecten en de leefwijze van de

gewone man kwamen naar voren.
De heer Dorhout Mees en zijn
echtgenote gaven beurtelings een
duidelijke toelichting. De familie
band in Turkije is erg sterk. Ook
werd verteld over de Islam; deze is
veel toleranter dan het christen-
dom zou verwachten, bijv. de tho-
ra wordt erkend en bijv. in Efeze is
het sterfhuis van Maria.

Izmir, het vroegere Smyrna, is een
westerse stad, het heeft een boule
vard van 26 km lang. Het heeft
naast de vele moskeeën 7 kerken
en 8 synagogen. De markt is het
feest van de week. De dia serie
werd afgesloten met een trektocht
van het echtpaar Dorhout Mees
tot hoog in de besneeuwde bergen.

De voorzitter was de tolk van de
aanwezigen om het echtpaar Dor-
hout Mees te bedanken voor het
prachtige uitstapje naar Turkije.

De voorzitter bracht verslag uit
van de geslaagde dagtocht op 15
mei j.l. naar Harderwijk en Nun-
speet. Hij wees op de mogelijkheid
van de Rabobank om ondersteu-
ning te krijgen bij het pinnen en
andere bankzaken. Binnenkort
start een eerste bijeenkomst, die in
het najaar bij voldoende belang-
stelling wordt herhaald.

Op 26 september is de eerste bij-
eenkomst na de vakantieperiode.
Dan komt de heer Kuik uit Ermelo
vertellen over de herkomst van de
Gelderse familienamen. Verder
riep hij de aanwezigen op om in
de omgeving te kijken naar poten-
tiële nieuwe leden, want tijdens
de vergadering werden twee leden
herdacht, die waren overleden.

Versterking van het ledenaantal is
hard nodig om op peil te blijven.
Hiermee werd deze geslaagde bij-
eenkomst afgesloten.



ij maken van
het aanrecht weer

een voorrecht
Iedereen staat graag in een keuken van Holtslag. Want in een Holtslag

keuken wordt zelfs het aanrecht een voorrecht. Wij hebben keukens voor

iedere smaak en voor ieder budget. Neem de proef op de som: breng een

bezoek aan onze showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon 0573) 45 20 00

Sla uw slag bij mLjsuus

Webhosting

Weevers Net

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

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel. (0314) 39 16 87

Kijk
voor
meer

neuws

V R A A G D E G R A T I S C A T A L O G U S A A N !

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcvfo (Gld.)

701. 0545-272795
• W»hf (Gld.)

M. 0314-083319

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

n e t e v e n

Tapijt JDf gordijnen e v e n
a n d e r s

Liefhebbers van sfeervol wonen zitten bij De Wonerij goed. Een
uitgebreide collectie vloerbedekking en gordijnstoffen van de
bekende merken vindt u er. Comfortabele fauteuils en banken,
salontafels, smaakvolle eethoeken en dressoirs zijn slechts
voorbeelden van wat u bij de Wonerij zoal zult vinden. Maar
ook voor uw raamdecoratie of verlichting bent u bij De Wonerij
aan het juiste adres. De accessoires van De Wonerij z i jn sfeer-
makers bij uitstek en zorgen vopr een persoonli jk karakter in
ieder huis. De Woneri j voor een eerlijk advies en service zoals
u verwachten mag. Tot kijk.

Adres'

Telefoon
internet

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.woneri j .nl

v o l l e i n r i c h t i n g e n

'ik haal mijn tuinvoordeel bij
BouwCenter HCI.'

Waalformaat

5 x 20 x 7 cm, door en door graniet,
in diverse kleuren en nuanceringen

Nuperm2 ^^ ^n

€ 11'60

Koppelstones j

10 x 10 x 6 cm, in rood en bont genuanceerd
Nu per m2 - ̂  Qf|

€ 13>ÖU
Actieprijzen gelden incl. BTW en indien afgehaald, l

HCI. Helemaal mijn idee. |

BouwCenter.HCI Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Ulft - Ettensewecj 39 - t e l . 0 3 1 5 6 9 6 2 0 0
Zevenaar - Ampèrestrjiat 3 - tel. 0316 52 32 01
openingstijden showroom bel of ki|k op www.bouwcenterhci.nl



Oosters verhaal van oRare voor
't Beeckland' in bibliotheek

Op 15 mei vond in de biblio-
t theek van Vorden een vertel-

voorstelling plaats voor de 2e
j aars leerlingen van het Ulen-
hofcollege locatie 't Beeckland.

In een oosters decor, bracht een
professionele verteller van oRare
een raamvertelling uit de Oriën-

taalse sprookjescyclus 1001 nacht.
Hoe Scheherazade de Sultan met
haar verhalen verlost van zijn moor-
dende waanzin en zo zichzelf en
anderen van een wisse dood redt.

Dit project van 't Beeckland in
samenwerking met de bibliotheek
is bedoeld als voorbereiding op

het vak Culturele en Kunstzinnige
Vorming (CKV).

De leerlingen krijgen hier in het
3e jaar mee te maken. Volgens de
2e jaarsleerlingen was het interes-
sant en spannend. Dat bleek wel
uit het aandachtig luisteren naar
dit sprookjesachtige verhaal.

Drukkerij Uiterweerd
beëindigd uitgave "de Reclame'
In overleg met drukkerij Uiter-
weerd reageren wij deze week
op de mededeling dat zij stop-
pen met de uitgave van week-
blad de Reclame. Uiteraard een
gemis voor Hengelo Gld.

Dat drukkerij Uiterweerd met de
Reclame stopt is te betreuren. Wij
hebben altijd prettig samenge-
werkt met de Reclame, ook al was
er natuurlijk een gezonde concur-
rentie.

Het is al jaren bekend dat de klei-
ne bladen maar moeilijk het
hoofd boven water kunnen hou-
den, mede door de concurrentie
van de extra krantjes die zoge
naamd huis aan huis worden ver-
spreid. Deze gelegenheidsuitge-
vers halen de krenten uit de pap
met bijvoorbeeld een voorjaars-
nummer, markt-, zomer-, kerst- en
Sint-Nicolaaskranten, aldus Druk-
kerij Weevers.

Weekblad Contact plaatst iedere
week gratis de kerkdiensten, dok-
tersdiensten en overige weekdien-
sten. Dat velen dit niet inzien, ook
de kerken, is jammer. Een plaatse
lijk weekblad kan alleen bestaan
als de middenstandverenigingen,
instellingen en kerken er achter
staan.

Weekblad Contact kan overigens

veel bieden doordat er meerdere
uitgaven zijn. Ook bij een mogelij-
ke samenvoeging van gemeenten
geeft dit vele voordelen.
Wij zullen ons dan ook inspannen
om nog meer service te bieden en
dat zowel de lezers als de adver-
teerders er plezier aan beleven,
want een plaatselijk weekblad is
onmisbaar. Wij zijn ervan over-
tuigd dat de doorplaatsmogelijk-
heden de adverteerder grote voor-
delen biedt, ook in omliggende
plaatsen kan men van zich laten
horen via goed gelezen plaatselij-
ke bladen.

Drukkerij Weevers geeft de
weekbladen Contact/Elna uit
met de volgende edities:

D 1. Contact Hengelo (Gld.)
Verspreidingsgebied: Hengelo,
Keyenborg, Velswijk, Olburgen,
Bronkhorst, Baak, Steenderen,
Toldijk.

D 2. Contact Ruurlo
Verspreidingsgebied: Ruurlo,
Barchem en Mariënvelde.

D 3. Contact Vorden
Verspreidingsgebied: Gemeen-
te Vorden, Wichmond-Vierak-
ker, Kranenburg

D 4. Contact Warnsveld
Verspreidingsgebied: Gemeen-

te Warnsveld
Nieuw-Leesten

en gedeelte

D 5. Elna
Verspreidingsgebied: Lichten-
voorde, Harreveld, Lievelde, Ma-
riënvelde, Vragender, Zieuwent.

Wij zijn in onderhandeling
voor een extra inleveradres
voor Contact Hengelo. Voorlo-
pig blijft dit bij
Drogisterij Marianne, Ruurlose-
weg 5 in Hengelo, tel. 0575-
462062

Drukkerij Weevers, Nieuwstad
30 in Vorden, tel. 0575-551010

en de correspondent dhr. Baak-
man, Julianalaan 8 in Hengelo
Gld., tel. 0575-463653

Wij zoeken nog iemand die als vas-
te contactpersoon wil optreden
tussen de adverterteerders en ver-
enigingen van Hengelo en de re-
dactie van Contact Hengelo. We
willen op deze wijze de uitgave
goed afstemmen op de wensen
van de klanten en de lezers.
Heeft u ideeën of lijkt u dit iets,
bel ons dan.

Redactie weekblad Contact
Drukkerij Weevers BV, Vorden

5e Editie Free-wheel
Kastelentocht op 20 mei
(2e Pinksterdag) in Vorden
Afgelopen Tweede Pinksterdag
is in het Achterhoekste Vorden
voor de 5e maal de Kastelen-
tocht verreden.

Er verschenen maar liefst 310 !
deelnemers aan de start, die uit al-
le delen van Nederland afkomstig
waren.

Uiteraard kwamen de meeste deel-
nemers uit Oost Nederland, maar
ook uit het Westen en het Noor-
den van het land waren veel skee
leraars naar Vorden afgereisd.

Het record aantal deelnemers in
Vorden werd net niet gebroken.
Dit staat op 318 deelnemers en da-
teert uit 1998. De organisatie van
het evenement, die in handen was

van het sportorganisatieburo Free
wheel, had aan de 5e editie extra
aandacht besteed door voor de eer-
ste keer een pelotonstocht op het
programma te zetten. Al bij de in-
schrijving beleek al snel dat dit
een hele goede keuze was.

Ruim 120 deelnemers meldden
zich voor deze tocht over 2 maal
45 kilometer onder begeleding
van motorrrijders, een geluidswa-
gen en een bezemwagen met o.a.
de EHBO. De overige 190 deelne
mers reden op eigen gelegenheid
een uitgepeilde route van 20 of 30
kilometer met als extra service een
routebeschrijving met kaart.

Het merendeel van hen koos voor
de 30 kilometer.

De start van de pelotonstocht was
precies om 10.00 uur vanuit het
Centrum van Vorden. Via het
schitterende asfalt van het fiets-
pad naast de Ruurloseweg slinger-
de het langgerekte pelon zich door
het Achterhoekse coulissenland-

schap en werd er koers gezet rich-
ting Kranenburg. Vlak voor Ruurlo
ging het peloton rechtsaf richting
Hengelo om halverwege af te bui-
gen naar de Varrselring, het be
kende motorcircuit en tevens het
trainingsparcours van de free-
wheel skeelerploeg en de regiona-
le topper Arjan Mombarg.

Via rustige landweggetjes met
over het algemeen uitstekend as-
falt werd de eerste stop in Keyen-
borg bereikt.

Na een korte pauze werd de route
vervolgd, die grotendeels deel uit-
maakte van de Vordense Buurt-
schappenroute, een van de 7 be
wegwijzerde skeelerroutes van in
totaal 200 km. in de omgeving van
Vorden. Onder uitstekende bege
leiding van de 2 motorrijders be
reikte het peloton na bijna 2 1 / 2
uur weer het centrum van Vorden,
waar bij Strada Sport de tweede
pauze was gepland. Ongeveer de
helft van de in totaal 120 deelne
mers hield het hier voor gezien.

Daewoo in de prijzen
Het Koreaanse merk Daewoo is
de laatste dagen op verschil-
lende terreinen internationaal
gelauwerd. In een recent onder-
zoek dat het J.D. Power Car
Customer Satisfaction onder-
zoeksbureau heeft uitgevoerd,
kwam de Daewoo Matiz als
de beste auto in de categorie
'laagste kilometerkostprijs' naar
voren.

Het merk Daewoo eindigde in de
top van de categorie 'laagste
onderhouds- en gebruikskosten'.
Het is niet de eerste keer dat de
Matiz in de prijzen viel: de com-
pacte auto sleepte eerder de pres-
tigieuze Award 'Best Small Car',
uitgereikt door het Engelse tv-pro-
gramma Top Gear, in de wacht.
Van Top Gear Magazine ontving de
Matiz de 'Best Value Car'-onder-
scheiding en de auto werd als
'Auto van het Jaar 2001' in Italië

en met de Good Design Award in
Japan onderscheiden.

Bij het onderzoek van de Engelse
Environmental Transport Associa-
tion's Car Buyers' Guide 2002,
waarbij talloze auto's onderzocht
worden op milieuvriendelijke eigen-
schappen, haalden vier Daewoo-
modellen verschillende podium-
plaatsen. De Daewoo Leganza CDX
2.0 werd eerste in de categorie
'Executive/I.uxury'-auto's, op de
voet gevolgd door de Audi A6 en de
Volvo S80. De Matiz SE bereikte
een tweede plaats in zijn klasse,
evenals Daewoo's MPV, de Tacu-
ma 1.6. Daewoo's vierde onder-
scheiding sleepte de Nubira 1.6 SE
Estate bij de cat. grote gezinsauto's
in de wacht. Alle geteste auto's
werden onder meer beoordeeld
op uitlaatgasemissies, brandstof-
verbruik, geluidsniveau, motor-
inhoud en motorvermogen.

Jawa/CZ club Nederland viert
lO-jarig bestaan bij Buitencentrum
Van donderdag 30 mei tot en
met zondag 2 juni worden zo'n
honderdvijftig Jawa en CZ mo-
toren vanuit geheel Europa ver-
wacht bij Buitencentrum Ker-
ke meij er.

Ook zijn bezitters van Velorex au-
to's uitgenodigd om het hun drie
wielige voertuigen naar Borculo te
komen in het kader van het twee-
de lustrumviering van de Jawa/CZ
Club Nederland. De Velorex auto's
zijn namelijk aanverwant aan de
Jawa motoren omdat het motor-
blok en de wielen van dit merk
hiervoor in het verleden voor wer-
den gebruikt.

Een speciale lustrumcommissie
bestaande uit bestuurs - en regio-
leden van de Jawa/CZ Club Neder-
land hebben in het kader van het
tienjarig bestaan van de vereni-
ging een uitgebreid programma
samengesteld. In deze lustrum-
commissie hebben ondermeer
Wim Tragter, Ben Hanskamp en
Hanneke Koster uit Ruurlo en Ben
Scholten uit Vorden zitting. Wim
Tragter is zelf in het bezit van een
drietal Jawa motoren waarvan één
met zijspan. "Een aantal jaren ge
leden ben ik helemaal besmet ge
raakt met het Jawa virus", zo laat
Tragter weten. De Jawa motoren
worden nog steeds in Tsjechiï ge
maakt. Vanuit dit land worden in
het jubileum weekeinde dan ook
diverse deelnemers verwacht die
aan het jubileum treffen zullen
deelnemen. Daarnaast verwacht
men bezoekers uit Engeland, Ita-
lië, Zweden en Duitsland en na-

tuurlijk talloze Jawa en CZ leden
uit Nederland. Tragter heeft met
ruim twintig andere vrijwilligers
een uitgebreid lustrumprogram-
ma samengesteld. Zo is er op vrij-
dag 31 mei een toertocht uitgezet
van ongeveer tachtig kilometer
naar ondermeer Duitsland.

Zaterdag gaan de deelnemers voor
een zestig kilometer lange toer-
tocht met een voorrijder in
groepsverband op pad door de
Achterhoek. Tijdens deze rit zal
men ondermeer een bezoek bren-
gen aan de grootste klompenfa-
briek van Europa van de firma Nij-
huis in Beltrum.

Na afloop van deze rit zal er als
klap op de vuurpijl 's middags een
motorcross plaatsvinden op het
crosscircuit De Kappermaat op de
gemeente grens van Borculo-Ruur-
lo voor alleen Jawa en CZ motoren.
Tijdens de cross zal er ook een
show en onderdelenmarkt plaats-
vinden op De Kappermaat. Zater-
dagavond is er bij Buitencentrum
Kerkemeijer een feestavond met
medewerking van De Pleardöpkes
uit Geesteren. Een ieder die in be
zit is van een Jawa of CZ motor is
van harte welkom op de lustrum-
viering. Publiek heeft gratis toe
gang zowel tijdens het treffen bij
Buitencentrum Kerkemeijer als op
crosscircuit De Kappermaat Voor
meer informatie over het treffen
kan men zich wenden tot Wim
Tragter, telefoon (0573) 45 22 86 of
tot de internetsite van de Jawa/CZ
Club Nederland: www. jawacz-
club.nl



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 7 85.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

16 m2, keuken 8 m2 olfes 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

Een enthousiast team uitstekend opgeleide
vakmensen zorgt voor professioneel

schilder- en onderhoudswerk.
Goede advisering, voorbereiding,

coördinatie en controle fevert u de garantie voor
vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 00
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

VAKSCHILDERS

Tonny Jufüërfs
S 3J> <^ A UTOSCHADE
l /T=| liEQSTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

nog geldig tot
30 juni 2002.

Superkortingen op de modellen

Prado - Napoli
Oud seyst
Natuurlijk bij:

SPEELGOED ^^ H H MMHMl̂ H M^ ̂ ^
HUISHOUD- EN ^^r^r' o u c l c rf o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Chipknip

Helmink heeft

p een zeer uitge-

$ breide collectie

tapijt, gordijnen

en binnenzonwe-

ring en is specialist

in het aankleden

van uw woning.

Tapijt wordt door

eigen medewerkers

gelegd en gordijnen in

ons eigen naaiatelier

gemaakt. Wij voeren de

meest bekende merken

en kunnen zo met u tot

een kleurrijke inrichting

van uw woning komen.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibercjen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 meubelen www.helminkmeubelen.nl
H e l m i n k m a a k t h e t m o o i e r b i j t h u i s

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Hengelsportfolder

Vissers opgelet!
Deze week valt hij weer bij u in de bus:
De Discus hengelsportfolder

boordevol acties.
Niet ontvangen? Kom dan even langs.

ERKENDE DIERENSPECIAALZAAK TRIMSALON

Molenkamp
HUMMÊLOSEWEG 28 • 7021 /AE ZELHEM

0314.621735

www.dierenspeciaalzaak.com
www.vijverpomp.nl
www.canto.nl

Adverteren in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Café-Restaurant

Wapen van ÏMedler
Vorden

Wij zoeken voor de weekeinden en
vakantieperioden

een
ambulante hulp
vanaf 16 jaar.
Bij voorkeur met wat ervaring.

Ben jij enthousiast, lekker spontaan
en kun je goed met mensen omgaan?
Schrijf of hel naar onderstaand adres.

Café-Restaurant
't Wapen van 't Medler
Ruurloseweg 114
7251 LZ Vorden
Telefoon (0575) 55 66 34
Vragen naar: E. ten Have-Eijkelkamp

H O T E L R E S T A U R A N T

wij zoeken op korte termijn een

ontbijt - kok m/v
parttime of fulltime

leeftijd vanaf l 8 jaar

Reageer telefonisch (0573) 451 122

Dorpsstraat 2 - 7 2 6 1 AW Ruurlo

Internet: www.avenarius.nl

Grote collectie nieuwe

zonnebrillen
Diesel

Serengeti

Ray ban
Burberry

Escada

Tacchini

Polaroid

Persol

Zomeractie
Zonnebril op sterkte vanaf € 45.

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Ziitnhcnscuvv 7
7257 DG Vorden
Telefoon
(0575) 55 15 05

AIS u (terecht) Quick step Laminaat
wordt geadviseerd

Informeer dan ook eens naar de prijs!

In Ruurlo
Lochem
Parket & Tapijt

(0573) 45 35 01
Uiteraard
vakkundig gelegd!



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
BELGISCHE
PUNTJES
«wit/bruin

NU 10 VOOR

NIEUW II

VRUCHTEN
\JoEPIEs

10 VOOR

APPEL
KRUIMEL
PENCEE
U 8 VOOR

0,70

300

WITTE/BRUINE
BOLLEN

3 zakKen fc»3

4e zak
GRATIS

Aanbiedingen deze week:

RUNDERRIBLAPPEN 1 kg 4,99

HAASFILETLAPJES gekruid of naturel, 4 st. 3,95

3 KOGELBIEFSTUKJES 4E GRATIS; 5,00

REEPJESVLEES diverse soorten, 500 gram 2,95

5 barbecueworstjes
+ 5 hamburgers 4,95

100 gr gebraden gehakt
100 gr ontbijtspek
100 gr snijworst

NU VOOR

Weekpakket vleeswaren

U2
U2
1.12
3,36

Elke week op de markt in Vorden

VLEESWARENAKTIE. Maak kans op een hogedrukspuit!!
Bij aankoop van 150 gram schouderham voor € L- ontvangt u een kanskaart

ZOETE DRUIVEN
ZONDER PITJES , L50 Even losmaken Hl

PRIMA BILDSTAR 10 kg

HOLLANDSE
BOSPEEN per bos O.80 Hollandse

BLOEMKOOL perstuk O80

20 ROZEN

Bloemen en planten

* 2 BOS ANJERS

O HORTENSIA

ZONNEBLOEMEN IN POT
2 STUKS

O QQ Al deze aanbiedingen zijn geldig
O.£J*J Op dg markt en ̂  «luvers.

5.99 Donderdagmorgen verkoop
bij De Wehme.

O ASSORTIMENT PERKPLANTEN
Begonia's, Vlijtig Mesjes, enz. ^ nnPER BAK o.y y

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

KIP KROKANT SCHNITZELS
150 gram 4 voor

VOETBALIJS
LEUK VOOR DE KINDEREN

PIZZA'S EXTRA LEKKER

ZALM 200 gram - LEKKER OP TOASTJES

KAUWGOMBALBEKER
ROOMIJS

15 voor 4,50 + 5

nu 3 voor A,5U

nu voor

24 stuks voor

2,00

8,00
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