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De Stroet 'Oranjestraat Vorden'

De bewoners van De Stroet zijn helemaal klaar voor een goed verloop van Oranje tijdens het Ek 2000.

Zwembad komt in najaar
met beheersplan
Het bestuur van het Vordense
zwem- en recreatiebad "In de
Dennen" is momenteel bezig
met het schrijven van een be-
heersplan.

Een plan waarin de visie van het
bestuur tot en met 2004 wordt
weergegeven. In dat beheersplan
wordt onder meer aangegeven dat
het kerndoel is en blijft: het bevor-
deren van het recreatief verblijf op
het bad en het recreatief zwem-
men.Het geven van zwemlessen is
eveneens een kernactiviteit.
Ook zoekt het bestuur naar een
andere naam voor het bad. "Bad-
en Zweminrichting" is namelijk
niet meer van deze tijd. Ook is het
bestuur van mening dat de aanwe-
zige verbouwing aangepast en zo
mogelijk verplaatst moet worden.
Mede door het ontbreken van toe
ristisch recreatief beleid is ook het
gebruik van de aanwezige voorzie
ningen te gering.
Het bestuur is van mening dat in

het toeristisch gebied het zwem-
bad zelf een centrale spilfunctie
kan vervullen. In het beheersplan
ook aandacht voor de bereikbaar-
heid van het bad. Het badbestuur
is van mening dat het zwembad te
voet slecht bereikbaar is. Zelfs een
openbaar vervoersvoorziening
ontbreekt. Ook zouden er meer
toeristische routes langs het
zwembad gevoerd kunnen wor-
den. Ook wijst het bestuur er in
het beheersplan op dat de afstem-
ming van het weizijns/toeristisch
aanbod ontbreekt.
"Als zwembadbestuur zijn wij ui-
teraard zeer benieuwd naar de
plannen die het gemeentebestuur
met betrekking tot het zwembad
heeft", zo zegt bestuurslid Martin
Gabriel. Feit is overigens wel dat
politiek Vorden destijds het zwem-
bad als basisvoorziening heeft aan-
gemerkt.
Hoewel het zwembadbestuur zich
daar momenteel nog niet mee be
zig houdt, rijst natuurlijk de vraag

wat straks de gemeentelijke herin-
deling voor gevolgen voor het
zwembad heeft (niet alleen in Vor-
den maar ook in de omliggende
gemeenten die over een zwembad
beschikken)Los van dat alles, zal
het beheersplan van "In de Den-
nen" het komende najaar gepre
senteerd worden.

Momenteel is men bij "In de Den-
nen" hartstikke blij met de goeie
voorzomer. Dat resulteerde in mei
niet alleen tot veel bezoek, maar
bovendien werd een prima start
gemaakt met de verkoop van de
zwemabonnementen. Om het de
bezoekers nog aantrekkelijker te
maken: het zwemwater heeft een
constante temperatuur van 24 gra-
den Celsius. Het meubilair is uit-
gebreid met een aantal ligstoelen.

Voormalig wethouder Wim Voort-
man maakt voortaan deel uit van
het •zwembadbestuur. Hij volgt Ar-
jan Mengerink op.

Vordenaar Kees van Kessel
op de bres voor ̂ bedreigde'
varkensboeren
Jules van Kessel uit Vorden be-
legt op persoonlijke titel maan-
dagavond 26 juni in het Dorps-
centrum te Vorden een infor-
matieavond voor agrariërs en
betrokken partijen.

De uiteindelijk bedoeling op
deze avond is, om te inventari-
seren of er behoefte betstaat
aan en lokaal loket van waaruit
met name varkensboeren ge-
holpen kunnen worden bij het

vinden van een 'andere boter-
ham'.

Van Kessel: "Alleen al in Gelder-
land zijn 700 aanmeldingen bin-
nen gekomen om gebruik te ma-
ken van de regeling beëindiging
varkensrechten. Dat betekent dat
er ook in vele Vordense gezinnen
(en gezinnen in omliggende ge
meentes) reeds voor lange tijd on-
zekerheid bestaat over hun toe
komst.

Gelukkig zijn er vele organisaties
die betrokken zijn bij het wel en
wee van de agrariërs. Denk bij-
voorbeeld aan de GLTO, SPA, orga-
nisaties die zich professioneel be
zig houden met de ondersteuning
van de boeren. Bijvoorbeeld probe
ren de boeren aan nieuw werk te
helpen", aldus van Kessel.

"Toch heb ik de indruk, zo vervolgt
hij, dat de individuele boer zijn
weg niet meer kan vinden in een
"woud" van loketten. Bovendien
zijn de loketten vaak moeilijk be
reikbaar, te ver weg. De afstand
tussen organisatie en agrariërs is
te groot. Vandaar dus mijn insteek
om plaatselijk een loket te openen
waar alle informatie is verzameld
van de organisaties, instanties en
verenigingen, om op die manier
de boerengezinnen te ondersteu-
nen.

Hierdoor kan snel en efficiënt een
nieuwe toekomst voor de boeren
worden veilig gesteld. Mijn motto
luidt dan ook: " Van bedreiging
naar uitdaging". Mogelijkheden
voor boeren die als varkensboer

willen stoppen en op een andere
wijze aan de kost willen komen,
zijn er volgens van Kessel voldoen-
de, waarbij wel de vraag beant-
woord moet worden wil de boer
wel of niet op zijn eigen erf blijven.
"Via een lokaal loket zou je hem of
haar met raad en daad terzijde
kunnen staan", zo zegt Jules van
Kessel.

Op deze inforamtieavond: agra-
riërs alternatieven bieden en de
weg waarlangs deze kunnen wor-
den bereikt, uitleggen. Veel orga-
nisaties, instaties e.d hebben hun
medewerking aan deze avond toe
gezegd. Jules van Kessel zal zelf
een inleiding houden en een toe
lichting geven. Er komen mensen
aan het woord om hun persoonlijk
ervaringen te vertellen, met ande
.re woorden " gestopt als varkens-
boer en nu doe ik wat anders". Er
is uitgebreid aandacht voor om-
scholing en begeleiding naar de
arbeidsmarkt.

De informatie in het Dorpscen-
trum begint maandagavond 26 ju-
ni om 19.30 uur.

Bibliobus in Wichmond
Vanaf 7 juli a.s. komt er in
Wichmond iedere vrijdagmor-
gen van 09.20 tot 10.10 een bi-
bliobus. De standplaats van de
bus is bij basisschool De Garve.

De bibliobus komt in plaats van de
uitleenpost, die helaas moest slui-
ten. Gelukkig hoeft Wichmond
het niet helemaal zonder biblio-
theekvoorziening te stellen. De bi-
bliobus bezit een uitgebreide col-
lectie, van meer dan 10.000 ban-

den; voor jeugd en volwassenen.
De collectie bestaat voornamelijk
uit romans (ook groot-letter boe-
ken), jeugd-leesboeken en infor-
matieve boeken voor jong en oud.
Ook worden er c.d.'s, tijdschriften,
en video's uitgeleend.
Boeken die uitgeleend zijn, kun-
nen worden gereserveerd, en wat
er niet is, kan worden aange-
vraagd.
Hopelijk zullen veel lezers de weg
naar de bus weten te vinden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 juni 10.00 uur ds. M. Beitier, bevestiging en afscheid
van ambtsdragers.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 juni 10.00 uur ds. A. Hagoort, afscheid kinderkerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 juni 10.00 uur ds. D.H. Borgers, Rijssen; 19.00 uur ds.
L.J.R. Ort uit Doetinchem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 juni 10.00 uur familieviering m.m.v. Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17juni 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 18 juni 11.00 uur woord- en communieviering.

Weekendwacht pastores
18-19 juni pastor H.Jacobs, Keijerjborg, tel. 0575-461314.

Huisarts
17-18 juni dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts
Vanaf 17-18 juni G.W. Jelsma, Lochem, tel. 0573-251870. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem. tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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

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

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 090O-8806 (22 ct/min).

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst mcldadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56. Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

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

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

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

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

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

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

• Voor vader. Twee tuinfak-
kels met flesje wijn. Hij zal vast
de liefste vader zijn. Wereld-
winkel Vorden

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

• Te koop: complete set
blank eiken meubelen. Tel.
0575-463923 na 18.00 uur

• Onze ovenwant past aan
iedere vaderhand. (Ook bij-
passende theedoeken. Hint!)
Wereldwinkel Vorden

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

• Te koop: 2-zits slaapbank-
jes; bureaustoel; (wit); bu-
reau (wit); bureau (grenen
folie); donkereiken kaptafel.
Tel. 0575-462774

• Gevraagd: medewerkster
voor hulp bij koken en schoon-
maakwerkzaamheden op kam-
peerbedrijf. Tel. 0575-467219

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden is op zoek naar:
boeken, l.p.'s, cd's en cd
rom's voor de te houden boe-
kenbeurs op 21 oktober 2000
in de Voorde. Tel. 551486/
551961/553081

• Deze week de zomerfolder
in uw bus. Mis het niet! We-
reldwinkel Vorden

• Gevraagd per 2-1-2001: op-
pas voor baby 4 mnd. 3 da-
gen per week. Bellen na 17.00
uur 0575-556706

• Amnesty International. T-
shirts voor kinderen en vol-
wassenen. Diverse motieven.
Te bestellen bij Martine Lette-
rie, Het Jebbink 55, Vorden, tel.
552458

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

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 11/2 dag in de week.
Ruurlo, tel. 0573-453892

• Gezocht! Jong werkend stel
zoekt, per medio juli, voor door
de weeks een lieve, zorgza-
me, niet rokende kinderop-
pas voor een tweeling van 31/2
maand oud. Invulling hiervan
bespreekbaar. Voor reacties
bel 0575-572560

• Wie wil mij een paar uur-
tjes helpen met huishoude-
lijk werk? Telefoon 554394

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

Kamphuis b. v.
SCHILDERS EN AFWERKERS
Kokstraat 37, Eefde
Tel. 0575-512927
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Er kan er maar één de echte zijn.
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Oranjefeest Wildenborch
zaterdag 24 juni
12.45 uur Ballonoptocht vanaf de Nijlandweg.
13.00 uur Opening, ballonnen oplaten,

daarna volks- en kinderspelen.

Op donderdag 22 en vrijdag 23 juni
speelt TAO in de kapel

'Hendrik
mobiliseert'
Aanvang 20.00 uur
zaal open half acht

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten

in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
Das en nacht bereikbaar

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

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen



Allen hartelijk dank die ons 50-
jarig huwelijksjubileum tot een
aangename en gedenkwaardi-
ge dag hebben gemaakt.

Jan en Bertha Rossel

Vorden, juni 2000
Deldenseweg 6a
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Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

1960 2000

Op 17 juni a.s. zijn wij

W. Rietman
en
G. W. Rietman-Maalderink

40 jaar getrouwd.
Wij hopen dit met onze kinderen en
kleinkinderen te vieren op maandag

{ 19 juni a.s.

•
| Hierbij nodigen wij u uit op onze re-

ceptie van 16.00 tot 17.30 uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

i
Zutphenseweg 80

t- 7251 DM Vorden
i
, ..... — .. .

In de vroege ochtend van maandag 5 juni is ingesla-
pen onze zorgzame moeder en liefdevolle oma

HARMINATJOONK
WEDUWE VAN ALBERT HESSELINK

op de leeftijd van 83 jaar.

Hengelo (Gld.): H.R. Burgers-Wesselink
J. Burgers

Albertine en Mare
Janneke en Bernd

Hoevelaken: J.Wesselink
A.V. van den Beukei

Tessa en Herbert

5 juni 2000

Correspondentie-adres:
Vordenseweg 86
7255 LE Hengelo

De begrafenis heeft vrijdag 9 juni jl. op de Algmene
Begraafplaats te Hengelo (Gld.) plaatsgevonden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze ge-
liefde zuster, schoonzuster en tante

HARMINATJOONK
WEDUWE VAN A. WESSELINK

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: J.H. Kornegoor-Tjoonk

Hengelo (Gld.): A.H. Wesselink-Wesselink

Vorden: A. Eggink-Wesselink

neven en nichten

Vorden, 5 juni 2000

Heden is, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis
Het Slingerbosch, afdeling Bourgonje te^utphen, rus-
tig van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

WILLEMINA WIEKART-SEESINK
WEDUWE VAN JAN WIEKART

op de leeftijd van 95 jaar.

H.B.Wiekart
E.J.S. Wiekart-Maters
J.Wiekart
A.M. Wiekart-Storback
Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 12 juni 2000

Correspondentie-adres:
Brinkerhof 80
7251 WP Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 16 juni van
10.30 tot 10.55 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.

Daarna zal om 11.00 uur de rouwdienst worden ge-
houden in genoemd uitvaartcentrum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om onge-
veer 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
uitvaartcentrum Monuta.

Voltreffer
voor vaderdag

uienvink,
mini varkensrollade
met gesmoorde ui
en kaas, WO gr.

Oranje grillworst,
700 gr.

gebraden
fricandeau,
100 gr.

100 gr.

Bourgondisch
gebraad,
100 gr.

EK-salade,
100 gr.

Elftal gehaktballetjes
in Italiaanse tomaten-
saus, per portie

rundergehakt,
1 kilo

VlogmanKeurslager
Zutphcnseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

"Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren . . . "

Rom. 14 : 8

Geheel onverwacht is heden uit ons midden heenge-
gaan naar Zijn hemels huis, mijn lieve man en onze
zorgzame vader, groot- en overgrootvader

JAN WILLEM BIJENHOF
ECHTGENOOT VAN J.Z. BRUINS

* 24 februari 1912 t 5 juni 2000

Vorden: J.Z. Bijenhof-Bruins

Zelhem: H. Maalderink-Bijenhof
GJ. Maalderink

Doornspijk: G. Fikse-Bijen hof
G. Fikse

Hengelo (O.): J.G. van Asselt-Bijenhof
M.J. van Asselt

Vorden: G.J. Bijenhof
G.H. Bijenhof-Arendsen Raedt

Kleinkinderen en
achterkleinkind

Correspondentieadres:
Wildenborchseweg 29
7251 KJ Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden vrijdag 9 juni op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

voor uw

Stedentrip

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren Ie.

Vorden, /utphcnscwcg 26
(dcfbon: 0575-558237

Hengdo, Itciclhuissiniai 21
telefoon: 0575-5583 ÏO

Su-ciulrrni, Hurj». Sniit.str.uil 21
idrloon: 0575-558105

Wegens familie-omstandigheden zijn wij

vrijdag 16 juni
de gehele dag
gesloten

Burg. Galleestraat 6
Vorden

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

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis I)e Voorst in Kefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts) party's
*• produktpresenlaiies
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed

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



.£ GEMEENTE BULLETIN yoRDEN
J*J*J*il*J*J^

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.60 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.

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

•

EMEENTEHUIS OP 23 JUNI GESLOTEN

In verband met het jaarlijks personeelsreisje is het gemeentehuis op vrij-
dag 23 juni 2000 gesloten.

'B OUWAANVRAAG

OUWEN METAALCONSTRUCnEWERKPLAATS MET
KANTOOR AAN DE NETWERKWEG 3 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 3, lid 3.5.4 van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werk-
veld-Oost" vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een metaalcon-
structiewerkplaats met kantoor aan de Netwerkweg 3. Toegestaan zijn
gebouwen met een goothoogte van 4 meter en een bebouwingshoogte
van 9 meter. Het gebouw wordt 6,80 meter hoog, waarbij de goothoogte
tevens de bebouwingshoogte is.
Deze vrijstelling maakt het bouwen met de hogere goothoogte mogelijk.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 15 juni tot en met woensdag 12 juli 2000 ter inzage ter ge
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

CTIEREGENTON

Bij de actie regenten zijn door 190 inwoners ruim 200 tonnen besteld. Dit
aantal komt overeen met ruim 5,5 % van het aantal woningen in Vorden.
Als u een ton heeft besteld krijgt u hem - al dan niet met toebehoren -
thuisgebracht. De regenten plaatsen wij voor uw deur. De afdeling Ge-
meentewerken verzorgt de aflevering van de regentónnen op dins-
dag 20 en woensdag 21 juni overdag.

Bent u thuis, tekent u dan even voor ontvangst. Bij afwezigheid krijgt u
een ontvangstformulier in de bus. Wilt u deze binnen een week aan de
gemeente terugsturen?

Vragen? Neem contact op met de heer H. Brussen (0575-557532).

/W,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om ver-
gunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den, liggen met ingang van 16 juni tot en met 27 juli 2000, ter inzage de
besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

de heer HJ. Hukker
de Horst 2
7251 PT Vorden
de Horst 2

om revisievergunning voor: een agrarisch bedrijf met melkvee en

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om revisievergunning voor:

varkens

de heer B.H.G. Wolbrink
Broekweg l
7234 SW Wichmond
Broekweg l
een agrarisch bedrijf met schapen

plaats
Hoetinkhof 118

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

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

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

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

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 28 juli 2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

aanvrager
F. Boekelo

Inhoud datum ontvangst
bouwen dakkapel 05-06-2000

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

OUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben aan de heer J.P. Bosboom vergun-
ning verleend voor het bouwen van een bergruimte op het perceel
Zutphenseweg 40 te Vorden. Vrijstelling is verleend voor het bouwen vóór
de rooilijn.
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. Volgens schat-
ting zijn er op dit moment zo'n twee miljoen skaters in ons land. Aan-
vankelijk werden skates sportief, recreatief of spelenderwijs gebruikt. Te-
genwoordig gebruiken steeds meer mensen de skates als vervoermiddel
voor de korte afstand. Op zich niets mis mee, zo lijkt het. Toch zitten er
een aantal problemen vast aan het skaten.

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-
zichte van de fietser mist hij echter de rem. Het remmen met de skates
vereist een vaardigheid die geleerd moet worden door training. Het is dan
ook niet te verwonderen dat met het toenemen van de populariteit van
het skaten het aantal verwondingen door valpartijen sterk is toegenomen.
Afgelopen jaar moesten zo'n 13.000 skaters naar de eerste hulp met breu-
ken, kneuzingen en verrektóng of scheuring van de gewrichtsbanden.

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 fietspad
of de rijbaan. Dit wordt door veel politiekorpsen oogluikend toegestaan.
Op het fietspad veroorzaken zij veel overlast voor de voetganger. Skaters
blijven juridisch gezien voetgangers. Dit betekent dat zij geen voorrang
kunnen ontlenen aan voorrangsborden en haaientanden, ook al rijden
zij op het fietspad of op de rijbaan.

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 een actueel overzicht gegeven van de organi-
saties die skatelessen aanbieden. Naast het volgen van lessen is het ver-
standig om tijdens het skaten beschermingsmiddelen te dragen zoals
pols-, knie en elleboogbeschermers en zeker ook een helm. Ook reflecte
rende hesjes of verlichting in het donker is geen overbodige luxe.

VONDOPENSTELLING

Op 27 juni 20OO is burgerzaken geopend voor alle lokethandelin-
gen van 183O -19JO uur. De eerstvolgende avondopenstelling is op
29 augustus 2000.

IEUWBOUW WONING OP AGRARISCHE BOUWKAVEL

(ruimte voor ruimte-regeling).
Enige weken geleden hebben burgemeester en wethouders u in deze ru-
briek geïnformeerd over de beëindigingsregeling veehouderij takken. Zij
die een aanvraag hebben ingediend bij LASER én in aanmerking willen
komen voor de mogelijkheid van herbouw van een woning zijn opgeroe
pen zich te melden bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning. Tot nu toe zijn enkele verzoeken om algemene informatie gekre
gen. Ook hebben zich vijf ondernemers gemeld die tijdig een aanvraag
hebben ingediend en in principe in aanmerking willen komen voor een
vervangende woning op de bouwkavel. Volgens de provinciale gegevens
hebben zich bij LASER 14 Vordense ondernemers gemeld voor de rege
ling bedrijfsbeëindiging. Wie van hen ook een woning wil bouwen is niet
aangegeven. In totaal zou er in Vorden meer dan 12000 m2 te slopen stal-
len zijn aangemeld. Van degenen die een beroep hebben gedaan op de re
geling voor een woning op de bouwkavel wil de provincie nu graag ons
standpunt weten. Probleem is evenwel dat vanwege bescherming van de
privacy de gemeente van LASER niet uw gegevens kan krijgen.
Dus: Als u wel een aanvraag heeft ingediend bij LASER, maar bij
ons nog niet gemeld heeft dat u als compensatie voor te slopen
stallen een woning op de bouwkavel wilt realiseren, doe dit dan
alsnog zo spoedig mogelijk. Het is in uw belang. De afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening is telefonisch bereikbaar onder de
(doorkies)nummers (0575) 55 75 11 t/m 55 75 14.



ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Bananenvlaai f 10,-
* * * *

Surprise-cake in een
luxe verpakking f 6,50

* * * * *

Deense krakelingen f 1,50
* * * * *

Ontbijtkoek f 2,75

-,

Dorpwtnatll Vorden telefoon 551373

Voor onze bloemen- en
plantengroothandel te Vorden

zoeken wij:

a. Magazijnmedewerker
met rijbewijs

b. Magazijnhulp

Aanmelden alleen schriftelijk.

Oxalis Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

voor
betaalbare
topkwaliteit

adres voor
Kleinvakartikelen zoals

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

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

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

I
de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

f ' • ÊbrabantJa
s o li d c o m p a n y

model postillion,
van 189,-

nu

model avenue, van 99

nu

verkrijgbaar bij:

HARMSEN
UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (GW.) - Tel. 0575-461220

HORSTMAN

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

er z n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het lebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

'W' W "'w'' ' 'w"' >'W i'w 'O'' \O"

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 -02305 50 (dag en n a c h t )

Monuta 17
Uitvaartverzorging en -verzekering

Uitnodiging
Raad van Kerken

Bij gelegenheid van de
algemene jaarvergadering van de Raad van

Kerken zal ds. C. Bouma

een lezing houden over de Islam.

Ds. Bouma is een deskundige op gebied
van de Islam en heeft veel ervaring

opgedaan o.a. in Pakistan.

Belangstellenden zijn van harte welkom.
Er is ruimschoots gelegenheid voor

onderlinge gedachtenwisseling.

De lezing heeft plaats op woensdag 21 juni
en vangt aan om 20.00 uur

in het 'Achterhuus' achter de Gereformeerde
kerk aan de Zutphenseweg.

Raad van Kerken te Vorden

NIEUW IN EAAK - NIEUW IN I3AAK

part b.v.
BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

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

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

- OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE
FORMATEN;
ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;

- BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;
- TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;

SIERGRIND IN ZAKJES EN BIG BAGS;
- SIERELEMENTEN VOOR WATER. STAPPELBAKKEN ENZ.

TUINHUISJES EN TUINPRIËLEN.

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

SCHIESSER T-SHIRTS
(v.h. en r.h.)

2 voor 35.-

SPIJKER BROEKEN
(ook extra grote maten)

S9.-/2 voor 98.-

DIT VADERDAG-
WEEKEND:

10% korting
op alle

ZOMERTRUIEN
en

SWEATSHIRTS

BERMUDA'S
(ook met zijzakken)

59.95

SIRTS K.M.-POLO's
v.a.

35.-

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

Schitterende collectie:

BERG-, WANDEL- en
SURVIVALSCHOENEN

25 modellen hoog en laag
v.a. 99.

129.
159.
199.

enz. enz. enz.

SURVIVAL en OUTDOOR-KLEDING

LIFELINE EN ADVENTURELINE KLEDING

AFRITSBROEKEN: heren katoen en lichtgewicht,
Teflon behandeld

AFRITSBROEKEN: dames katoen en lichtgewicht,
Teflon behandeld

SAFARISHIRTS: 4 kleuren ook in lichtgewicht,
korte en lange mouw

SAFARIBODYWARMERS: 8 modellen ook lichtgewicht.

CAMOBROEKEN - CAMOHEMDEN EN
SHIRTS

URBAN + SKYBLEU KLEDING EN PETTEN
SAFARI JACKS met uitritsmouwen

enz. enz.



Antonius-kerk op de Kranenburg
geopend als kerkmuseum
Nauwelijks twee jaar geleden werden de bewoners van het kerkdorp
Kranenburg geschokt door het bericht dat hun Antoniuskerk moest worden
gesloten. Maar ook veel andere inwoners van onze gemeente schrokken van
het feit dat deze fraaie kerk was onttrokken aan de reguliere dienst en er dus
een kans was dat dit zo karakteristieke gebouw zou gaan verdwijnen.
Gelukkig is er sinds de zomer van 1998 veel ten goede gekeerd en kon de
Antoniuskerk, dank zij de inspanning van velen, dit weekend beginnen aan
een nieuwe toekomst. Het gebouw werd ingericht als een aantrekkelijk kerk-
museum waar beelden van heiligen een bijzonder geschikte plaats hebben
gevonden.

Op zaterdag K) j u n i hingen daarom de vlaggen
uit bij de ingang van de kerk. In de kerk xelf
staan acht verlichte vi t r ines met kleinere he i l i -
genbeelden in alle maten, kleuren en stijlen.
Maar nog imponerender xijn de grote beelden
die langs de muren een plaats hebben gevon-
den. Hier is een schitterende collectie van bijna
driehonderd.beelden bijeengebracht die niet
alleen ontroeren door hun schoonheid, maar
die de be/oekers ook vaak /ui len herinneren
aan voorbije tijden waarin de/e beelden een
belangrijke rol in hun leven hebben gespeeld.
Wie meer wil weten van de heiligen cfie hier x i j n
uitgebeeld vindt in een bescheiden catalogus
hun verhalen.

Begroeting
Het was begr i jpel i jk dat de heer Bart
Hartelman, voorxit ter van de Stichting
'Vrienden van de Kerk op de Kranenburg' de
be/oekers van dit openingsfeest met vreugde
kon begroeten. Dat waren de vele relaties die
op een of andere manier hadden meegewerkt
aan de realisering van dit plan. /o waren er ver-
tegenwoordigers van kloosters die beelden in
bruikleen hadden gegeven of als schenking aan
de stichting hadden overgedragen. Hn particu-
lieren die hetzelfde hebben gedaan of belang-
rijke bedragen voor dit sympathieke doel

l)c Antoniuskerk die als kerkmuseum ve€\
bezoek verdien!: klaar voor een nieuwe toe-
komst.

beschikbaar hebben gesteld. Bij/onder welkom
waren ook de vele vrijwilligers die vele honder-
den uren hebben besteed aan de inrichting van
het museum.

De opening
Die werd verricht door gedeputeerde Theo
Peters van de Provincie öelderland. Hij refe-
reerde aan hel grote belang dat ook de provin-
cie hecht aan liet behoud van waardevolle cul-
turele elementen waartoe ook de Antoniuskerk
en het kerkelijk-cultureel erfgoed van de heili-
genbeelden kan worden gerekend. Ken pro-
gramma om te komen tot een gericht beleid is
Bij de provincie in voorbereiding.
De eigenlijke opening van het museum vond
plaats door het onthullen door.de heer Peters
van een chronodisticon, een op een grote plaat
geschilderde tekst van een gedicht. Dat luidt als
volgt: 'Aan on/e Antoniuskerk, weleer stijlvol
voor eeuwen gebouwd / xijn nu stichtelijke
volksdevotionalia toevertrouwd'. De letters die
geli jk x i jn aan romeinse cijfers vormen opgeteld
liet jaar ta l 2000.

De troubadour en de professor
Ken kort interme//o werd ingelast in de vorm
van een optreden van de bekende troubadour
(ierv (iroot Xwaaftink. Xijn ballades 'Het land
waar in ik woon' en vooral 'De toren', waarin hij
de schoonheid van de toren van de
Antoniuskerk be/ingt, pasten uitstekend in het
programma.
Opmerkelijk en tekenend ook voor de alge-
meen-culturele op/et van het kerkmuseum was
dat Prof. Dr Anne van der Meiden, een prote-
stants theoloog, was uitgenodigd een feestrede-
uit te spreken. Hij deed dit op de van hem
bekende ontspannen wij/e en met veel humor.
H i j wees er o.a. op dat protestanten weliswaar
de heiligen hebben afgezworen maar intussen
/elf n ieuwe heil igen nebben gecreëerd want
ook Sint Calvijn, de heilige Lutheren de heilige
Dogma's worden geestdriftig gekoesterd.
De professor heeft ook heiligenlevens bestu-
deerd en x i j n l ievelingsheilige is St Jox.ef van
Copertino, de onhandige en domme leken-
broeder die toch de priesterstudie voltooide en
leefde van 1003 tot 1663. Hij staat bekend als
'de vliegende monnik' die kon /weven. Door de
kerkgangers werd hij /o gewaardeerd dat dui-
zenden mensen x i j n klooster bezochten en
hem om raad kwamen vragen. Misschien een
suggestie om ook in di t ' kerkmuseum een
'kunstmatige'Jo/ef van Copertino te introduce-
ren.

Ken heiligverklaring
In een geestige speech vertelde Fons
Rouwhofst, de buurman van de kerk en tevens
de maker van het klankbeeld 'Ken heilig
Beeldverhaal' met hoeveel plezier en enthou-
siasme hij aan dit project had meegewerkt. Hij
prees de grote vrijheid die hem en xijn collega-
maker, Jan Penterman uit Lievelde, waren gege-
ven om de tekst in beelden te vertalen en
kende de twee mannen die als stuwende krach-
ten met xoveel in/et dit museum hebben gere-
aliseerd op eigen ge/ag een hoge onderschei-
ding toe. Bart Hartelman de grote organisator,
mocht zich volgens hem best Sint Bart gaan
noemen en Harry van Ri jn werd om xi jn belang-
rijke creatieve inbreng bevorderd tot xalige.
want een hogere staat "kunnen protestanten'nu
eenmaal niet' bereiken.

Veel dank
Daarna kreeg dexe xojuist zaligverklaarde de
gelegenheid allen die een bijdrage hebben
geleverd aan het bereiken van dit resultaat, te
bedanken. De donateurs en de twee parochie-
leden die financieel xeer veel hebben bijgedra-
gen, de kloosters die beelden hebben' afge-
staan, de vele vrijwilligers die xich xo positief'
hebben inge/et. Ook'de Vordense bedrijven
werden genoemd.
Uiteraard werd uitvoeriger stilgestaan bij de bij-
zondere transactie die de Stichting VKK in mei
j . l . heeft aangegaan met de heer Leo Franck,
een Belgische verzamelaar die al ruim twintig
jaar beelden verzamelt en o.a. ruim 1700 beel-
den in zijn bezit heeft. Door ziekte gedwongen
moest de/e verzamelaar z i jn collectie overdra-
gen in andere handen. De niet-commerciële
op/er van de Vordense stichting sprak de fami-
lie Franck erg aan. Ken renteloze lening die een
narochielid toe/egde maakte het mogelijk een
bod uit te brengen en zo kon, tegen een /eer
redelijke prijs, de 'collectie FrancK in het bezit
komen van de Stichting VKK.
Als afsluiting van de feestelijke opening werd in
de geheel verduisterde sacristie op groot-
scherm het klankbeeld 'Ken heilig
Beeldverhaal' vertoond dat door Fons
Kouwhorst is gerealiseerd. In dit klankbeeld

Professor Anne van der Meiden... spranke-
lende feestrede van een protestants theoloog.

werden op poëtische wijze en met schitterende
muzikale ondersteuning een aantal heiligenle-
vens in beeld gebracht! Tenslotte wordt'uitge-
legd hoe dit museum is ontstaan en waarom
het xo belangrijk is dat hier aan dit belangrijke
element van de volksdevotie blijvend aandacht
xal worden besteed.
Een spontaan applaus beloonde de makers van
dexe documentaire die een hoogtepunt vormt
van een bezoek aan het beeldenmuseum. Met
een drankje in de hand konden de vele aanwe-
zigen tenslotte genieten van een rondwande-
ling door het museum en de kerk en xich ver-
ba/en over de metamorfose die de
Antoniuskerk in anderhalfjaar t i j d heeft onder-
gaan. Kn over de nieuwe toekomst die nu
mogelijk is voor een kerk die was afgeschreven.

De officiële opening door gedeputeerde van
de provincie Theo Peters met rechts 'Sint'
Bart, voorzitter van de Stichting VKK.

Juniorenteam Vorden 2 kampioen Een betaalde opleiding in
de bouw met baangarantie

Het woensdag junioren mix-team Vorden 2 van de Vordense Tennisvereniging VTPis afgelopen woensdag kam-
pioen geworden. Het team bestaat uit: v.l.n.r. staand Joris Fransen en Wouter Wassink; gehurkt Maaike Draaij-
er en Annemarie Meddens. Om door te gaan naar de volgende ronde voor het Gelders kampioenschap zullen
ze op 2e Pinksterdag hetjeugdteam van de Tennisvereniging Wehr moeten verslaan.

Het NVOB Opleidingsbedrij f
"De Achterhoek" te Borculo en
het SVW "De Bouwopleiding" te
Lichtenvoorde bieden aan jon-
geren een opleiding in de bouw,
werken en leren en direct geld
verdienen met een baangaran-
tie die 4 jaar kan gelden en een
professionele begeleiding.

Dit is bijna te mooi om waar te
zijn, toch bieden wij deze moge-
lijkheid aan jongeren die geen zit-
vlees hebben en met de handen
willen werken, dit is niet vies,
maar juist mooi, boeiend en uitda-
gend. Je moet op de juiste manier
kunnen organiseren en creatief
zijn om een product te kunnen
vervaardigen. Het werk is daar-
door juist erg afwisselend. Werken
en leren, een ideale combinatie:
vier dagen per week al werkend Ie
ren en één dag naar school voor de
theorie op een Regionaal Oplei-
dings Centrum (R.O.C.) Het wer-
ken geschiedt bij één van de lidbe
drijvenen in de werkplaats van het
opleidingsbedrij f. De kwaliteitvan
de opleiding wordt getoetst door
een landelijk orgaan voor het be-
roepsonderwijs, derhalve voldoen-

de waarborg voor een kwalitatief
hoog niveau van de opleiding.
Geld verdienen tijdens de oplei-
ding is voor vele jongeren een in-
spiratie om tot gerichte prestaties
te komen. De inzet die wordt ge
pleegd, wordt namelijk beloond
met een diploma en een goed sala-
ris. Laten zien watje kunt en trots
zijn op je vak, iets datje lang niet
in elke beroepsrichting kunt laten
zien, maar wel in het technisch be
roep. Aan vakmensen is een groot
tekort. Wij zijn van mening dat er
voor goed opgeleide vaklieden al-
tijd werk is ook in de toekomst (ca-
lamiteiten uitgezonderd), want
ook in het verleden is er voor goe
de vaklieden altijd werk geweest
en dit zal ook zo blijven in de na-
bije toekomst. Voor wie na de di-
plomering nog verder carrière wil
maken, zijn er volop mogelijkhe
den om verder te leren voor: assis-
tent uitvoerder, uitvoerder, werk-
voorbereider, calculator, opzich-
ter, tekenaar, aannemer, architect,
etc. Onderaan de ladder beginnen
en uitgroeien tot op een bepaalde
hoogte behoort tot de mogelijkhe
den voor jongeren met ambities.
(Zie ook adv.)



Wij spelen het 1-2-3 systeem:

3 halen, 2 betalen
RIB- EN
HAASKARBONADE
(geen 1-2-3) kilo van 4&9S voor

ARIEL
3 kg

futur of color

3 halen >» 2 betalen

9789C:
APPELSIENTJE
1 liter 3 halen >»

AH GIANT
COLA, ORANGE

1.5 liter

3 halen >» 2 betalen
78

GALIA MELOEN
(geen 1-2-3) Stuk van &99 voor

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

Spaar nu voor exclusief

Wedgewood porcelein!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo ^A^
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 Ol̂
'Gevonden: damestrouwring!!! %^^ l

Professionele
verf

slijtvaste hoogglanslak
émai! briilant résistant

V) a t usure
1 abrasion résistant
2 h'9h gloss cnamel
I abriebfester hochgfanzlack

deco
HOME

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

Maar liefst 500 m2 combinatiegemak in verf, behang, gordijnstof,
vloerbedekking en raamdecoratie

GEN D A V O R D E N
JUNI
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

14 ANBO Klootschieten bij
't Olde Lettink

17 Klein Axen Henk Kok lezing
21 HSV de Snoekbaars senioren-

wedstrijd
21 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
22 HSV de Snoekbaars jeugd-

wedstrijd
25 HSV de Snoekbaars vierhoek-

wedstrijd
27 KBO Soosmiddag
28 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink

JULI
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

1 Limonadeconcert Jeugd
Sursum Corda, Dorpscentrum

2 HSV de Snoekbaars senioren-
wedstrijd

4 Avondwandeling door Pinetum
de Belten, Wildenborchseweg

5 ANBO Klootschieten bij
't Olde Lettink

6 HSV de Snoekbaars jeugd-
wedstrijd

7 Zomeravondconcert Muz. Sur-
sum Corda, Marktplein

11 Avondwandeling door Pinetum
de Belten" Wildenborchseweg

11 KBO Soosmiddag
12 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
12 Welfare Handwerkmiddag

Wehme (inlas middag)
15 HSV de Snoekbaars senioren-

wedstrijd
16 VRTC Achtkastelenrijders

Zomertocht
18 Avondwandeling door Pinetum

de Belten, Wildenborchseweg
19 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
25 Avondwandeling door Pinetum

de Belten, Wildenborchseweg
26 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
27 WVViswedstrijd vanaf

marktplein

Weet wat
je moet doen als

de sirene gaat

De sirene gaal

1. Ga direct naar binnen

2. Sluit deuren en ramen

3. Zet radio ol tv aan

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

NIEUWE COLLECTIE
ZOMERJACKS EN
ZOMERBROEKEN

in beige - zachtgroen - ecru - blauw enz.

ZOMERBROEKEN ai v.a
maten t/m 62 (ook lengtematen)

59,00

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

* KORTE SURVIVALBROEKEN
met veel zakken

* BERMUDA'S spijker en katoen

ZOMERJACKS kort - halflang - lang

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

PLENTY VOORRAAD

Zo'n
500.000 mensen in
Nederland hebben

diabetes.

Heeft uw broer of
zus diabetes?

Heeft ü overgewicht, hoge bloeddruk, vaak dorst en bent u ouder dan 40 jaar,
dan kan dit wijzen op diabetes (suikerziekte).

Bel voor de gratis informatiebrochure: (033) 46 22 055.

Diabetes Fonds Nederland, Regentesselaan 39, 3818 HH Amersfoort. Email: info@diabetesfonds.nl



VALLE VERZASCA V.O.F.
* Vijveraanleg
' Tuinhout
* Tuinornamenten
* Vijverartikelen
' Folie-verwerking

BRONKHORSTERSTRAAT 9
7256 KL HENGELO (GLD.)
TEL/FAX 0575-461195 • AUTOTEL 06-53182829

Zuurstofplanten
4 bosjes

UV lamp 16 watt
algendoder

Steur Golden Staedti
20-30 van 47,50 nu voor

EPDM rubberfolie
per m2 van 17,50 nu voor

Gratis water testen en glashelder advies. Valle
Verzasca het adres voor al uw vijverbenodigdheden.
Geopend iedere zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

10,-
250,-

30,-
15,-

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

/m*! jonny Jufriërfs
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Piepenbroek
Facilitair

Voor de vakantieperiode juni, juli en augustus zoeken wij
voor diverse objecten in de héle regio

vakantiemedewerkers
voor het uitvoeren van diverse reinigingswerkzaamheden

in kantoor- en produktieruimtes.

Wie interesse heeft in een goed betaalde vakantiebaan en daar-
naast nog gewoon vakantie wil vieren, kan tijdens kantooruren bel-

len naar Piepenbroek facilitair

Telefoon 0545-474000

Piepenbroek Facilitair b.v.
Mors 11,7151MX Eibergen

d :KWF)An

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan

en ingespeeld
wordt OP de

specifieke wensen
van u!

Wij maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resul-

taat!

Wij ziin daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575) 551086

ISDN 557321
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

Gedurende de zomermaanden is er bij MEA Polymer Beton in
Zelhem plaats voor:

o p r oepkrachten m/v

MEA is een modern productiebedrijf van lijnafwaterings-

systemen, gemaakt van polymeerbeton. De produkten

worden wereldwijd afgezet via een uitgebreid verkoop-

- apparaat. MEA is een ISO-9002 gecertificeerd bedrijf.

MEA zoekt enthousiaste en gemotiveerde jonge medewerkers
vanaf 17 jaar voor productiewerkzaamheden die van aanpakken

weten en die snel in ons team van vaste mede-
werkers ingepast kunnen worden.

MEA biedt een uitstekende beloning op basis
van een O-uren contract en een prettige en col-
legiale werksfeer.

Wilt u meer informatie over bovenstaande
functie? Neem dan contact op met mw. Titia Paas, personeels-
functionaris. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar onder nummer
(0314)627760.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
MEA Polymer Beton B.V., t.a.v. mw. Titia Paas,
Postbus 90, 7020 AB Zelhem.

-m

mmmmmmmmmmmmmmmmmmma^mm

bachtsweg 18 Zelhem T (0314) 62 77 62. F (0314) 62 77 77

Ons werkgebied strekt zich uit

van Zutphen tot en met Arnhem,

Apeldoorn en Deventer en tot

ver in de Achterhoek.

Wanneer u in deze regio een

woning wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs of bel.

We zijn ervoor!

de Bos
makelaardij o g

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen

Postbus 4012, 7200 BA Zutphen

Telefoon (0575) 51 66 35

Telefax (0575) 54

Óók bij uw hypotheek wijst
de Bos Makelaardij og
u prima de weg!
De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw financiële
situatie!

Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen.

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 50 93

Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545)274250

De andere makelaar voor uw regio!

Hypotheek
• adviseur

m
NVM NVM HUIS



V r i j d a g 1 6 j u n i o p e n h u i s
t u s s e n 17 .00 e n 21 .00 u u r

ropenm
Ma een grondige verbou-

wing zij n wij er trots op

u uit te rnógen nodigen tijdens ons open huis op

vrydag 16 juni tussen 17.00 en 21.00 uur. U kunt dan

een kijkje komen nemen in onze geheel vernieuwde en

gemoderniseerde winkel, reparatiewerkplaats en oog*

meetriiimtév De nieuwe; sfeervolle inrichting biedt

plaats aan cenruime collectie sieraden, goud en zilver,

horloges en optiek van alleen de allerbeste merken:

JBsprit, Pulsar, Seiko, Joop, Jaguar, Jacob Jensen, Casio,

torus, Silhouétte, Essilor Varilux.

PULSAR SEIKO

J U W EL l E R - OP T I C l E N

SpalstraM 15:lIcngclo:GId. Telvi0575) 46 13 74

oranjevol sapvitamines

SINAASAPPELEN 398
lekker en lekker makkelijk: forse krop

SLA ^ GROTE KOMKOMMER T7ÖP ' ' :' ;; • ;::;;; • |' • i • ••',;/• î jUit . ̂ ,-1 i ^,:samen

met oranjetint

BOLERO SALADE
200 gram

NIEUWE OOGST vers gekookte
BIETJES
500 gram

kers-vers voordeel l
GALIA MELOEN
heerlijk zoet

298

249

179

298

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

Aanbiedingen week 24

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

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

VAN 139.-/159,- VOOR 95.00
Zolang de voorraad strekt

BATA WERKSOKKEN type Atlantis

partij van 14.95 voor O.95
SÜÜÜÜÜPER (4.000 paar)
VEILIGHEIDSLAARZEN
stalen neus 54.95
VEILIGHEIDSLAARZEN
stalen neus + stalen zool

STRÖFELS KLOMPSCHOENEN
met lichtgewicht RU.-zool
van 79,95 voor 64.95
Ströfels - Gevavi - Dam - Sika enz.

Gerba
Werkschoenen

stalen neus - laag
oliebestendig

Neusje van de zalm

Spittaalstraat 42 • Zutphen

SCHOENMODE
Let op, let op,

Hoetink schoenmode
ruimt op

f 59,00

f 395OO

f 59,OO

HERENSANDALEN
METVOETBED

KINDERSCHOENEN
JA, U LEEST HET GOED

RESTANT
DAMESMOLIERES

RESTANTEN
DAMESSCHOENEN
zie de'echten'

HEREN
LEREN SLIPPER nu

en

f 39,00
f 49,00

f 59,OO

VOLOP KINDERSANDALEN MET

1O% korting
Te veel om op te noemen. Let wel op

HOETINK
meer voordeel en kwaliteit voor minder geld



Zomeravondconcert
Bedrijfsleider Henk Roekevisch van Bouwbedrijf Rondeel-Groot Roessink:

/uüiiiercivuiiu.cuiî cA L -- .
Stadsjongerenkoor Zutphen Het niCUWC gCZlCht in
Het Stadsjongerenkoor Zutphen
onder leiding van Wim en Judy
Riefel, geeft op zondag 18 juni
haar traditionele zomeravond-
concert als afsluiting van het
seizoen in de St. Janskerk te
Zutphen.

De jongens brengen een geheel
nieuw programma met vooral
aandacht voor het Engelse roman-
tische repertoire. Ook staat het be
roemde Panis Angelicum van Ce
sar Franck op het programma en is
er aandacht voor het populaire
lichte genre. Het.koor zal zich in
diverse samenstellingen laten ho-
ren waaronder ook solistische bij-
dragen. De toegang is gratis met
een vrijwillige bijdrage na afloop.

Het Stadsjongenskoor Zutphen is
in 1996 opgericht en inmiddels
uitgegroeid naar een bekend en
geliefd koor. Het werkt naar En-
gels voorbeeld onder leiding van
Wim en Judy Riefel. De jongens

krijgen behalve zingen een 'al-
Iround' muziekopleiding op de
koorschool. 'Het koor werkt in
twee groepen: de 'Choristers' (het
uitvoerend koor) en de 'Probs' (de
opleiding). Het gaf reeds vele con-
certen zowel binnen als buiten de
regio met steeds enorm veel be-
langstelling. Ook zong het ver-
schillende malen mee in Bach's
Matthaus Passion. Het concer-
treerde in Duitsland waar de pers
enthousiast schreef: "Ein besonde-
res Musikerlebnis die zu Herzen
ging"-
Het koor krijgt veel uitnodigingen
en heeft een drukke concertagen-
da met ieder jaar als hoogtepunt
de populaire 'Ceremony of Lessons
and Carols' in Zutphen.

In augustus wordt weer een nieu-
we groep gestart. Audities vinden
plaats op zaterdag 26 augustus. In-
formatie en aanmelding bij Wim
en Judy Riefel 0575-529360 en
Wim Laurensse 0575-517773.

Mo torsport

SAUERLANDTOER
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
Aan de Sauerlandtoer die de VAMC
De Graafschaprijders het Pinkster-
weekend naar Sauerland organi-
seerde werd door 43 equipes deel-
genomen. De tocht met een lengte
van 280 kilometer ging naar het
Duitse Wasserfall waar zaterdag-
avond onder het genot van een
hapje en eedrankje een gezellig sa-
menzijn plaats vond.

De prijs voor de club met het
grootst aantal deelnmers werd ge-
wonnen door de Borechtse Motor-
club uit Bodegraven. leptje Lems-
tra uit Franeker kreeg de prijs voor
de verst wonende deelneemster.
Bij de mannen viel deze prijs ten
deel aan Henk Plugge uit Monster.
Voor Eerste Pinksterdag waren er
in Sauerland twee routes uitgezet.
Men kon kiezen uit 210 of 270 ki-
lometer. Tweede Pinksterdag werd
de terugreis naar Vorden aan-
vaard.

De VAMC De Graafschaprijders
heeft voor zondag 25 juni de Kas-
telentoer op de agenda staan. Die
morgen kunnen de deelnemers
tussen 9.00 en 12.00 uur vanaf het
clubhuis aan de Eikenlaan in Vor-
den vertrekken voor een toertocht
met een lengte van 200 kilometer
geheel door de omgeving van
Twente en de Achterhoek. Ook
hier zijn prijzen te verdienen: de
club met het grootst aantal deel-
nemers en voor de verst wonende
deelnemer (ster).

PECH VOOR
WIENAND HOENINK
Tijdens de crosswedstrijd, welke de
VAMC De Graafschaprijders zater-
dagmiddag op het eigen Delden-
circuit organiseerde was er bij de
'snelle jongens' ( Superklasse) pech
voor Wienand Hoenink.Hij pakte
direct kopstart, hield dat 12 ron-
den vol, maakte toen een stuur-
fout en daar lag Wienand! Erwin
Plekkenpol profiteerde direct en
werd als winnaar afgevlagd. Uit-
eindelijk toch nog een derde plek
voor Hoenink.
In de tweede manche nam Hoe-
nink revanche. Opnieuw kopstart
en behield deze leidende positie
tot aan de finishvlag van wed-
strijdleider Gerrit Arfman. Echter
voor het totaalklassement was dit
net niet voldoende voor de eerste
plaats.
In de klasse 125 CC had de num-
mer twee in het klassement Kees
Kooien tijdens de training machi-
ne machinepech en kon derhalve
niet 'vertrekken'. Voor André
Schoemaker een prachtige gele-
genheid zijn voorsprong op Kooien
uit te bouwen. Dat gelukte hem
met een tweede plaats in de eerste
manche en een overwinning in de
tweede manche.
De uitslagen waren: Klasse 125 CC:
1. Koen Berenpas 48 punten; 2.
Wouter Dijkman 35; 3. Job Koen-
ders 33; 4. Eelco Stellingwerf 23
punten.
Recreanten: 1. André Schoemaker
57 punten; 2. Robert v.d. Tweel 52;
3. Henk Hellegers 50; 4. Jan Groot
Enzerink 42; 5. Joop Wuestenenk
42 punten.
Superklasse: 1. Erwin Plekkenpol
37 punten; 2. Wienand Hoenink
35; 3. Gerben Vruggink 30; 4. Mar-
cel Bulten 28 punten.

"Goedenmorgen, met Bouwbe-
drijf Rondeel-Groot Roessink
Vorden. U spreekt met Henk
Roekevisch". Hij neemt de tele-
foon op alsof hij al jaren in Vor-
den werkt. Toch is het nog maar
sinds l mei dat Henk Roeke-
visch (34) bedrijfsleider is bij
Bouwbedrijf Rondeel-Groot
Roessink in Yorden.

Voor veel vaste klanten van Ron-.
deel en Groot-Roessink zal het in
het begin best wel even wennen
zijn dat ze steeds minder rechtst-
reeks zaken doen met Bennie Ron-
deel en Henk Groot Roessink. De
laatst genoemde is parttime gaan
werken en ook Bennie Rondeel -
onlangs 65 geworden - gaat het na-
dat het nieuwe pand op het Werk-
veld klaar is rustiger aandoen. Met
de komst van Henk Roekevisch
heeft Bouwbedrijf Rondeel-Groot
Roessink een bedrijfsleider in huis
die alle facetten van het vak be-
heerst en het bedrijf in Vorden ver-
der kan uitbouwen.
Henk Roekevisch is al sinds 1986
werkzaam bij bouwbedrijf Dijk-
man. "Ik heb in Warnsveld altijd
op kantoor gezeten en hield me
daar bezig met zaken als het be-
zoeken van klanten, het maken
van calculaties en de werkvoorbe-
reiding. Verder heb ik de afgelo-
pen jaren diverse cursussen ge-
volgd. Toen directeur Jan Dijkman

met de vraag kwam of ik interesse
had om in Vorden bedrijfsleider te
worden heb ik die kans met beide
handen aangegrepen. Ik zie dit
echt als een uitdaging. Het grote
voordeel is dat ik het bedrijf in
Warnsveld van binnen en van bui-
ten ken en precies weet hoe ze
daar werken. Diezelfde organisa-
tiestructuur gaan we ook hier in
de loop van de tijd doorzetten. En
dat allemaal om de dienstverle-
ning richting de klant nog verder
te optimaliseren".

ÉÉN VESTIGING
Sinds l mei van dit jaar is de vesti-
ging van bouwbedrijf Groot-Roes-
sink aan de Hengeloseweg in Vor-
den gesloten. "Alles gebeurt nu
vanaf de locatie van Rondeel aan
de Ruurloseweg", legt Henk Roe-
kevisch uit. Als gevolg hiervan is
ook de naam van de beide bedrij-
ven veranderd in de gezamenlijke
naam Rondeel-Groot Roessink Vor-
den.
Ook alle telefoontjes komen nu op
één adres binnen. "Voor de klant is
dat wel zo makkelijk", zegt Henk
Roekevisch. "Ze hebben nu ge-
woon één aanspreekpunt en we
ten waar ze aan toe zijn als ze ons
bellen". Doordat het kantoor van
Rondeel-Groot Roessink de gehele
dag bemand is kunnen klanten
ook gelijk geholpen worden. "Als
ze vandaag bellen dan kan ik bij

wijze van spreken morgen al bij ze
op de stoep staan om een verbou-
wing door te spreken. Verder doe
ik ook zelf de calculaties, dus de
mensen hebben ook vrij snel daar-
na de offerte in huis."

PROJECTEN
Het team van Bouwbedrijf Ron-
deel-Groot Roessink bestaat uit 15
werknemers. Doordat het bouwbe-
drijf in Vorden onder de vlag valt
van de Dijkman Bouwgroep - met
een totaal van 65 werknemers -
mikt Henk Roekevisch ook op gro-
tere opdrachten. "Natuurlijk voe-
len we ons niet te groot voor een
verbouwing. Integendeel, het me
rendeel van onze opdrachten be
staat daaruit. Maar klanten moe
ten niet de indruk hebben dat wij
bepaalde projecten in Vorden of
omgeving niet aankunnen, want
met de Dijkman Bouwgroep heb-
ben wij natuurlijk wel een organi-
satie achter ons staan die van alle
markten thuis is. En daar kunnen
wij als dat nodig is op terugval-
len".
Het is de bedoeling dat het nieuwe
pand van Bouwbedrijf Rondeel-
Groot Roessink op industrieter-
rein Werkveld medio oktober
klaar is. Bedrijfsleider Henk Roeke
visch kijkt daar nu al reikhalzend
naar uit. "Het wordt een mooi
pand met een heel professionele
uitstraling".

Heeft uw moeder of
vader diabetes?

Zo'n
500.000 mensen in
Nederland hebben

diabetes.

Heeft ü overgewicht, hoge bloeddruk, vaak dorst en bent u ouder dan 40 jaar,
dan kan dit wijzen op diabetes (suikerziekte).

Bel voor de gratis informatiebrochure: (033) 46 22 055

Diabetes Fonds Nederland, Regentesselaan 39, 3818 HH Amersfoort. Email: info@diabetesfonds.nl

AvondwandeMerdaagse
Sparta 19-22 juni
De Vordense gymvereniging
Sparta organiseert vanaf maan-
dag 19 juni tot en met donder-
dag 22 juni de jaarlijkse Avond-
vierdaagse. Men kan kiezen uit
twee afstanden te weten de 5 of
10 kilometer.

De wandelaars vertrekken de eer-
ste drie avonden tussen 18.30-
19.00 uur vanaf het schoolplein bij
de dorpsschool. Op de slotdag
(donderdag 22 juni) is alleen voor
de 10 kilometer, de vertrektijd
18.00 uur.

De mogelijkheid bestaat hetzij in-
dividueel hetzij in groepsverband
mee te lopen. Ook kan men een
avond wandelen.In dat geval ont-
vangt men de dagspeld. Degene
die de avondvierdaagse uitioopt
ontvangt een medaille. Ook is er
een beker te verdienen. Die wordt
uitgereikt aan de groep die zich

het 'netst' gedraagt en het 'mooist'
loopt. Het motto van deze wandel-
vierdaagse luidt dan ook "Je loopt
door en op privé terrein en houdt
dus Vorden schoon".

Maandagavond 19 juni gaat de
route richting het buurtschap
Warken; dinsdag directe omge-
ving van Vorden; woensdag buurt-
schap Galgengoor en donderdag-
avond richting Linde en Kiefs-
kamp. Op deze slotdag worden bij
school Het Hoge de medailles uit-
gereikt.Daarna wordt van hieruit
onder muzikale begeleiding van
Concordia en Sursum Corda be-
gonnen met de intocht.

De route ziet er als volgt uit: Lu-
lofsweg, Hertog Karel van Gelre-
weg, van Heeckerenstraat, Voorne
kamp, Addinkhof, De Steege, Het
Jebbink, De Boonk, Zutphenseweg,
Dorpsstraat, school dorp.
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VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL. RUURLO

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

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

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



Sppraan/fluit/harp in
concert kapel Bronkhorst
Op zaterdagavond 17 juni aan-
staande wordt in de sfeervolle
uit 1344 daterende kapel te
Bronkhorst een concert gege-
ven door Ineke de Geus, so-
praan; Esther de Graaf, fluit en
Diana de Vries, harp.

Ineke de Geus wordt gecoacht
door Aafje Heynis. Esther de Graaf
is fluitist van o.a. het Reicha Quin-
tet en Diana de Vries is soloharpist
van het Gelders Orkest.

Het concert met een geheel Frans

programma, omvat werken van
onder andere Saint-Saëns, Fauré,
Debussy, Ravel en Tournier. Liede-
ren voor sopraan en harp en wer-
ken voor fluit en harp worden af-
gewisseld met composities voor
trio.

Het concert vindt plaats in de Ned.
Hervormde kapel te Bronkhorst en
de kaartverkoop is aan de kapel en
telefonisch 026-3333684.

Een bezoek aan het concert is heel
goed te combineren met een stads-
wandeling vooraf in dit kleinste
(door Monumentenzorg geheel ge-
restaureerde) stadje van Neder-
land.

Het zeer bezienswaardige plaatsje
Bronkhorst behoort tot de ge-
meente Steenderen en is bereik-
baar via Zutphen of Doesburg en
vanaf Brummen met een (auto)
pontje over de IJssel.

comfort
verhogend

geluids
isolerend

koude- en
warmte isolatie

inbraak
vertragend

keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken

een
veilig gevoel

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

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

10 tot

o korting

|0% korting
alle artikelen

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen oplopen tot 50%. U

krijgt altijd 10% korting op alle artikelen uit onze totale collectie. Nu heeft

u de kans voordelig woonsfeer te creëren. Grenzen in trends en design

worden verlegd voor een jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit de

meest complete collectie, op het gebied van meubelen, vloerbekleding,

raamdecoratie. slaapcomfort. verlichting en woonaccessoires tot

in detail. Alles is er in huis om thuis een gerieflijke woonsfeer te creëren.

Uit deze collecties kunt u nu kopen met opruimingskorting. Laat dit u niet

ontgaan, kom voor de gezelligste opruimingsshow naar Ruurlo. Dit kan u

honderden guldens voordeel opleveren. U moet dus gewoon komen kijken

om u aangenaam te laten verrassen. Op = opgeruimd.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

ftetetf*"

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel . : 0 5 7 3 45 12 39

m i n l l i n g

De Skoda Octavia 4x4

Nu ook koning off the road
Met de Octavia verraste Skoda de hele wereld.
Een auto waarin je graag gezien wordt. Stijl,
comfort en rijplezier in een heerlijke verschij-
ning. De Octavia tilde Skoda naar een hoger
niveau. Een niveau van autorijden zonder
compromissen. Een niveau van koning op de
weg. Uw niveau.

Nu verrast Skoda weer. Met de Octavia Combi
4x4. De slimme, permanente vierwielaandrij-
ving, voor meer trekcapaciteit, meer rijveilig-
heid en extra bewegingsvrijheid, maakt de
Combi 4x4 ideaal voor o.a. uw caravan.
Vrijheid, ruimte en veiligheid bij wat voor weg-
dek of weersomstandigheden dan ook.

Met de krachtige l .9 TDI rijdt u als een vorst.
Want ook met de Octavia Combi 4x4 bewijst
Skoda dat kwaliteit, comfort en veiligheid
betaalbaar is. Kom langs bij een van onze dea-
lers en wordt ook koning op en off the road.

Duidelijk Skoda.

AUTOBEDRIJF VRUGGINK
Halseweg 39
7025 ET Halle
(0314) 63 13 96



Bier ons
in a n Achterhook
't Is al weer een goeie wekke eleen, maor too hadn ze in Vodd'n iets
niejs bedach. De winkels zoln op zaoterdagaovend los wean.
Op zich is daor niks op tegen. As ondernemmer moj de ogen en de
oorne goed los hemmen en altied maor weer prebeern de klanten
nao ow zaak te kriegn.
Dat 'n zondag allange neet meer heilig is daor buw zo zuutjesan wel
an gewend

Eiken zondag is t'r in een of andere plaatse wel wat los. Now is 't wel
zo dat at iederene d'r an met dut de room d'r ok wel een keer af is. De
lim kont eur kwatjen namelijk maor ene keer uutgeevn. 't Zal dan ok
wel meer een veplaatsing van de umzet wean as extra umzet. De dage
nao zo'n koopzondag heb ze dan ok ruumschoots de tied umme hen
vissen te gaon.

Maor 'k zol 't oaver den zaoterdagaovend hemmen, 't Ging d'r gezel-
lig nao too in 't darp De dweilorkesten blaozn eur beste, 'n Enen wis
't wat better te brengen as 'n ander maor dat lei ok wel an de greutte
van 't orkest. D'r was neet al te volle volk op de bene maor die d'r
waarn zolt t'r wel plezier an beleafd hemmen.

Hoewel d'r ok luu rondleepn die gloepend lillijk waarn. Die waarn ex-
tra uut Zutphen, Lochem of Hengel ekommen umme hier wat te
koopn. Maor die vonnen biej de zaakn waor ze eur geld kwiet woln de
deure too!. Tewiel ze in de krante hadn eleazen dat alle zaakn in Vod-
d'n tot negen uur los wazzen. Dan wo'j vanzelf mooi mieterig in de
hoet. Die hadn wel zo de pest in daj ze voort neet weer in Vodd'n ziet.
Deur die eigenwieze winkeliers die 't woord samenwerking uut eur
woordenboek heb ekruust.

At de winkeliers in 't vervolg weer zo iets op touw zet laot ze dan van
teveurn goed met mekare afsprekn wat ze van plan bunt En neet op
de vegadering jao zeggen en dan later nee handelen. Want zoat 't now
ging dan brek iej meer af as daj opbouwt samen. De klanten bunt wel
goed maor neet gek biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Schommelstoel voor De Weppel

Vissport

DE SNOEKBAARS
De wedstrijd die de hengelaarsver-
eniging De Snoekbaars in De Ber-
kel bij Lochem organiseerde werd
gewonnen door D. Huetink ( 2040
gram); 2 A. Golstein 930 gram; 3 J.
Groot Jebbink 800; 4 R.Golstein
770; 5 D. Wuestenenk en G. M. Eg-
gink 650 gram.

In de wedstrijd in de Oude Yssel bij
Doetinchem werd J. Groot Jebbink
eerste 7 stuks 2017 gram; 2 E. Ey-
kelkamp 11 stuks-1990 gram; 3 A
Vruggink en H. Golstein 5 stuks-
950; 5 W. Sloetjes 2 stuks 670
gram. De wedstrijd in de Berkel bij
Zwiep leverde in totaal 8880 gram
vis op. R. Eggink werd winnaar
met 1400 gram; 2 R. Golstein 1070;
3 W. Althusius 870 gram.

JEUGDWEDSTRIJD
Er waren 17 deelnemers en wer-
den 116 vissen gevangen met een
totale lengte van 17.56 meter.
1. Arjan Helmink 24 stuks 347 cm;
2. Rik Velhorst 15 stuks 217 cm; 3.
Robert Norde 14 stuks 209 cm; 4.
Stef Gotink 9 stuks 138 cm' 5. Rob
Ilbrink 9 stuks 135 cm.
In verband met de intocht van de
avondvierdaagse wordt de wed-
strijd van 22 juni verzet naar 15 ju-
ni.

P aar densport

LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Donderdag l juni was er een wed-
strijd voor ponies in Holten trier
behaalde Sandra Hummelink met
Danny een derde prijs met 171
punten

Zondag 4 juni was er een wedstrijd
voor ponies in Lochem, trier wer-
den de volgende prijzen behaald.
In de B dressunr. Fredrieke Gotink
met Amber een eerste en tweede
prijs met 166 en 160 punter. Anne
mieke Mulderije met Bowie een
tweede en derde prijs met 164 en
156 punter.
In de L dressuur waren dit Carlijn
Slijkhuis met Jungfrau eerste en
derde met tweemaal 160 punten.
Mede door dit behaalde resultast
is zij Kringkampioen geworden. Le
oni Pol met Starlight een derde

prijs met 158 punter. Bart Hart-
man met Leusveld's Elegant twee
de en derde met 165 en 161 punter.
Deze vijf combinaties hebben zich
geklassserd voor de Gelderse Kam-
pioenschappen in Biddinghuizen.
Hilde ten Cate met Norton behaal-
deeen vierde prijs met 162 punter.
Elodie St~man met Aithia een
tweede prijs met 158 punter.

Voor de paarden was er 4 juni een
wedstrijd in Hengelo ook trier wer-
den enkele prijzen behaald. Sand-
ra Kappers met Nieuwmoeds Ole
do een derde prijs met 166 punter.
Rinie Heuvelink met Elfriede een
derde prijs met 166 punten . Annie
Kornegoor met Kristel een tweede
en vijfde prijs met 165 en 156 pun-
ter. Irene Regelink met Lea een vijf-
de prijs met 160 punter.

Du i ven sport

PVVORDEN
Zaterdag vond me Midfondvlucht
plaats vanaf Morlincourt over een
afstand van circa 365 kilometer.
De vlucht kende vanwege on-
weersspannirigen een traag ver-
loop. De uitslagen waren A. en A.
Winkels l, 8,20; M. Tiemessen 2,4,
15, 16; J., Meyer 3, 7, 10; T. Wesse
link 5, 6, 14; Roy Eijkelkamp 9; H.
Stokkink 11; C. Bruinsma 12,13; H.
Eijkelkamp 17,18; G. Bosveld 19.

Natuur-
monumenten
De Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert voor haar leden in
de provincie Gelderland zaterdag
17 en zondag 18 juni speciale Ie
dendagen. Deze vinden plaats op
het landgoed 't Waliën, gelegen
aan de Lochemseweg tussen
Zutphen en Lochem.
Natuurmonumenten presenteert
zich met een programma rond het
thema 'landgoederen'. Op het po-
dium in de tent presenteert trou-
badour Hans Keuper een program-
ma met muziek en natuurinfor-
matie. Over het landgoed zijn wan-
delroutes uitgezet.
Een fïetsroute voert langs het
Groote Veld. Er zijn bustochten

De woningbouwvereniging De
Stiepel heeft naar aanleiding
van de bouw van het huis De
Weppel de bewoners 'n schom-
melstoel geschonken.

De Weppel (een buitenvoorzie-
ning) is een onderdeel van de

Stichting de Lathmer uit Wilp. In
feite zijn het twee onder een kap
woningen in de wijk Het Joostink.
In totaal verblijven er 11 bewoners,
allemaal afkomstig uit de regio
Oost-Gelderland. De bewoners zijn
allemaal heel blij om in Vorden te
wonen, dus eigenlijk dicht bij hun

ouderlijk huis. "De Vordense be
volking heeft hen aan Het Joostink
goed opgevangen", zo vertelde de
leiding.

Binnenkort doen de bewoners ook
mee aan de avondwandelvierdaag-
se.

Dezer dagen is aan de Zutphenseweg te Vorden onder de naam Duzo Fashion een nieuwe textielzaak geopend.
Daar wordt dames- en herenkleding verkocht en met name veel vrijetijdskleding. Dus gemakkelijk draag-
baar.Het motto van de zaak is 'groot in mode, klein in prijs'.

voor minder validen. Ook zijn er
speciale activiteiten voor kinderen
zoals knutselen en een speurtocht.
Ook wordt een natuurfilm ver-
toond en zijn er diverse informa-
tiestands aanwezig.

Bustocht ANBO
De sociaal culturele commissie
van de afdeling Vorden van de An-
bo heeft voof dit jaar op 20 juni
een bustocht uitgestippeld naar
Spakenburg/ Bunschoten. Het ver-
trek is om 8.30 uur vanaf het
Marktplein. In Bunschoten wordt
een klederdrachtmuseum be
zocht, terwijl er ook nog een boot-
tocht op het programma staat.

Samen komen
we overal.

Giro 6868 Den Haag.
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS



Wie beter eet wordt sneller beter

ONDERVOEDING IN NEDERLAND
komt meer voor dan we denken
Het lijkt een onmogelijkheid in ons welvarende land. Maar ondervoeding bestaat wel

degelijk. Het komt in verregaande mate voor bij oudere mensen, bij mensen die aan een

chronische ziekte lijden of een operatie moeten ondergaan. Het is een onderschat feno-

meen, dat veel aandacht vraagt. Niet alleen in ziekenhuizen of verzorgings- en verpleeg-

huizen. Ook in de gewone thuissituatie wordt ondervoeding vaker geconstateerd dan voor

mogelijk wordt gehouden.

Verlaagde weerstand
Wie goed en voldoende gevarieerd
eet, kan wel een stoot je hebben.
Dankzij de aanwezige v i t a m i n e n ,
minera len , koolhydraten, vetten en
e iwi t ten bouwt het l ichaam een s t e v i -
ge weerstand op, en bij z iek te herstel t
men in de regel in de gestelde t i j d .
Maar n i e t iedereen is in s taa t om dag
in dag uit aandacht te besteden aan
wal we noemen ui tgebalanceerde
voeding. Wie bijvoorbeeld v l ak voor
een z iekenhuisopname staal, moet
vaak de nodige onderzoeken onder-
gaan en wordt dan verzocht om nuch-
ter te zijn. Dat betekent niet eten. l let
blijkt nu dat 25% tot 45% van a l l e
patiënten in meer of mindere male
ondervoed hel z iekenhuis ingaan, l in
bij een wat langer v e r b l i j f in het zie-
kenhuis kan dit oplopen tol 60% of
meer.

Dat kan te maken hebben met de
ziekte zelf of met de noodzaak om
op gezette t i jden nuch te r Ie z i j n , maar
evenzeer met pi jn, angst en emotio-
nele belasting. A l l emaa l factoren die
invloed hebben op de e e t l u s t .
Hierdoor neemt de condi t ie en dus de
weerstand af. Met a l l e gevolgen van
dien voor wat betreft het latere gene-
zingsproces.

Ouderen in gevarenzone
Nie t alleen- bi j pa t iënten in zieken-
huizen hebben we met ondervoeding
te maken. Met z i j n vooral ouderen
die tot de meest kwetsbare groep
behoren. Ondervoeding komt voor
50% en meer voor bij c l i ë n t e n van
thuiszorgorganisat ies , van 10% tol
15% in verzorgingstehuizen en rond-
om de 35% in verpleeghuizen. Dat
zijn.zorgwekkende c i j f e r s . Normale
voeding is vaak onvoldoende om de
s i t u a t i e te verbeteren. Dan is extra of
speciale voeding nodig met extra
voedingsstoffen en energie.

Zelf opletten en om
voedingsadvies vragen
Wie t i jdens een z iek te , of in welke
s i t u a t i e dan ook, over ecu kor te
periode ongewenst te veel gewicht
verl iest , moet zo snel m o g e l i j k tic
hu i sa r t s consu l te ren .

Deze kan vas t s t e l l en wal er aan de
hand is en, indien er als onderdeel
van het behande lp lan een speciaal
voedingsadvies nodig is, een door-
verwi jz ing afgeven voor de dië t i s t .
In veel gevallen leidt dat lot een aan-
z ien l i jke verbetering.

U weet wie u geneest.
Maar wie helpt u herstellen?
Uit een Amer ikaans onderzoek
b l i j k ! dal uit een groep van 200
ondervoede patiënten alleen de
10 pat iënten die naar de diëtist
werden verwezen in gewicht toe-
namen. Voedingstherapie en een
persoonlijk voedingsadvies blij-
ken dus inderdaad zeer zinvol .
Binnen een goed samengesteld
behandelteam is de diëtist de spe-
cialist op het gebied van voeding
en energie:

Wacht niet te hing bij ongewenst

gewichtsverlies ni.a.ar neon tijdig con-

tact op niet cl t' arts en il iët ist . Overleg

niet hen qyer ü\v optimale ivoecling voor

" e e n sneller herstel

.Voo.r meer »i i ( )r inaU':

tèielbonï*$$ - 024 00 25
l:i-mai l : intb@ondervoeding.nl

of kijk óp \vw\v. imlietist.nl
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DE ROL VAN
DE DIËTIST
Diëtisten zijn experts op het gebied
van voeding en dië ten . Men mag ze
n ie t verwarren met adviseurs b i j
slankheidcenlra en vermagerings-
ins t i tu l en . Ze hebben ccn vierjarige
paramedische op le id ing gevolgd,
waardoor zij uitstekende voorlichting
en adviezen geven. De diëtist heeft
de kennis de juis te voedingsmidde-
len en eventueel aanvullende voeding
in te passen in het gebruikelijke eet-
palroon.

Ook bij het huidige aanbod van ver-
r i jk te , aangepaste en specif ieke
voedingen is het voor veel mensen
belangr i jk een deskundige Ie kun-
nen raadplegen over de ju is te keuze
in de voeding. Voor een algemeen
voedingsadvies van de diëtist is
geen verwijzing nodig. Gaat het om
een specifieke behandeling bij
medische problemen, dan is altijd
een verwi jz ing van de huisarts
noodzakelijk.

Aandacht voor ondervoeding
op televisie
Op zaterdag 6, 20 en 27 mei* a.s.
wordt er aandacht besteed aan het
onderwerp ondervoeding op de
televisie. De Avro zendt de
af lever ingen Gezondt i jd ui t op

'Nederland l van 16.00- 16.30 uur.
* Let op: het is al t i jd mogelijk dat
data verschoven worden. Houd de
krant in de gaten.



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

Actie loopt van 14 juni tot en met 24 juni

Nu bij TUUNTE/REINDERS
doelschieten
met kans op kortingen
tot maar liefst 30%
'korting in waardebonnen
in te leveren bij uw eerstvolgende aankoop

vraag naar de voorwaarden aan de kassa

uuntc
F A S H I O N )

mode voor het héle gezin

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Heeft u last van

WESPEN, MIEREN
of ander ongedierte?

Bel dan

OBS VORDEN
voor een snelle bestrijding

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

H. Kruitbosch v.o.f.
Groothandel in de tweewielerbranche
Postbus 2005 • 7210 ZG Eefde

Wij bieden aan:

een vaste baan
met doorgroeimogelijkheden

• Ben jij de persoon die de technische vaardigheden
van het rijwielvak onder de knie hebt?

• Wil jij opgeleid worden tot magazijnmedewerker?
• Ben jij de magazijnmedewerker met ervaring

die wij zoeken?
• Wil jij een combinatie van magazijnmedewerker/

chauffeur?
• Zoek jij vakantiewerk, in een leuk team medewerkers?

8e/ dan voor een afspraak of stuur je
schriftelijke sollicitatie aan bovenstaand adres
t.a.v. J. Kruitbosch

beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ

DE BEDRIJFSVERZORGINGJ

De Agrarische Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland is dé arbeids-

bemiddelaar voor de agrarische sector,
bouw, grond-, weg- en waterbouw, metaal-

sector, groenvoorziening en transportsector.

Technische
medewerkers
Voor onder andere werk bij technische groothandels,
machinefabrieken en agrarische mechanisatiebedrijven

zoeken wij jonge mannen met twee rechterhanden.
De werkzaamheden bestaan uit montage-, constructie-
en/of laswerk. Heb jij een technische opleiding, ervaring en
beschik je over eigen vervoer? Neem dan contact op. Bij
gebleken geschiktheid is er kans op een vast dienstverband.

Medewerkers
varkenshouderij
Voor verscheidene varkenshouderijen in de regio
Achterhoek zoeken wij gemotiveerde medewerkers.
Het betreft alle voorkomende werkzaamheden in de
zeugenhouderij. Heb jij een opleiding LAS en/of MAS
veehouderij en wil je graag verder in de varkenshouderij?
Neem dan contact op. Je kunt fulltime, maar ook parttime
aan de slag. De beloning is goed (conform CAO-Landbouw)
en het betreft in de meeste gevallen een vast dienstverband.

Interesse? Neem dan contact op !

Een vakantiebaan
met pit?
Wij zijn op zoek naar vakantiekrachten met veel pit. Het
gaat om werkzaamheden in de groenvoorziening en in
andere sectoren. Houd jij van fysiek stevig werk, wil je een
goede beloning en direct aan de slag? Bel dan of kom langs
bij ons inloopkantoor inVorden. Eigen vervoer is een pre.

Behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met
de Bedrijfsverzorging, 0900-9896 en vraag naar Sandra

Bosman. Langskomen bij onze vestiging aan de
Kerkstraat la inVorden kan natuurlijk ook

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Oranje haalt uit i*j
Een mooie sterke frisse grasmat

van de zomer? Strooi dan
nu zomerbemesting!

Park Gazon
^Zomerbemesting

(NIEUW) in oranje
/ /emmer, 3 KG voor

Bij besteding vanaf 20,-
ontvangt u deze fraaie
frisbee met leeuw..,



gebruikte bureaus (v.a. f 50,-)
kasten • tafels • stellingen • roldeur-

kasten • stoelen enz. zeer voordelig.
.

Ook nieuw:

kantoor- en kantinemeubilair

Kllijk's meubelbeurs
Mercatorstraat 12 • Lichtenvoorde • 0544-371256

OOLVERLATERS
BOUW.. opleiding wi

i
$MMM

metselaar
lerman .

i j t ' ' i r
i _,:.*. «>: • ,;.; .j» . JBl* _-.^^—^^^^__^J_,cplaatsti mmerrna n

NVOB Opleidingsbedrijf 'De Achterhoek' en SVW 'De Bouwopleiding' oost Gelderland leiden al vanaf
1983 leerlingen óp voor totaal 100 lidDedrijven ïn de bedrijfstak bouw.

De deelnemer aan een opleiding in de bouw krijgt bij de start al een baangarantie die 4 jaar
kan gelden en een professionele begeleiding.

Heb je interesse in een gedegen opleiding met de zekerheid van een arbeidsplaats en heb je of behaal
je een VBO, MAVO, HAVO, MAS, of gelijkwaardig diploma, neem dan contact op met:

i
NVOB Opleidingsbedrijf 'De Achterhoek'

Bosberg 21
7271 LE Borculo
tel: 0545-274777

(na kantoortijd 0315-298726 de heer Veerbeek)
werkgebied:

Borculo, Eibergen, Lochem, Ruurlo, Neede en Vorden

SWV 'De Bouwopleiding' Oost Gelderland
A. Schweitzerstraat 27
7131 PC Lichtenvoorde
tel: 0544-376186
(na kantoortijd 0544-373714 de heer Luttinkhold)
werkgebied:
Aalten, Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk

Ook als je de huidige opleiding niet met een diploma afsluit of vakvreemd bent,
zijn er mogelijkheden tot een opleiding in de bouw.

Tijdens de opleiding word je geplaatst bij NVOB-bouwbedrijven, de timmerindustrie,
tegelzetbedrijven en voegerbedrijven in ons werkgebied.

NVOB

Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld
Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk .....
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap en

Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.
Maar ook zijn zij een contactpunt voor

handelsdrukwerk
zoals briefpapier, facturen, enveloppen,

mailings, brochures e.d.
Maak met hen een afspraak.

De deskundige begeleiding vanuit
Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.
»

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

FELIX TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 20 62

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: BARCHEMSEWEG 7. 7261 DA RUURLO
ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT - TEL/FAX 0573 451286

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

WARNSVELD

FOTO
Boek
G R A F I E

WINKELCENTRUM DREIUMME WARNSVELD
TELEFOON/FAX 0575 527251

ZELHEM

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3<: - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 625063
ONTWERPEN / DRUKWERK / ADVERTENTIES WEEKBLAD CONTACT

ZUTPHEN

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 • 7200 AA
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