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Vorden profiteert in economisch opzicht van 100 jarige VW!

Jaap v.d. Broek benoemd tot ere-lid!

Tijdens de receptie, die ter gele-
genheid van het honderd jarig
bestaan van de Vordense VW in
hotel Bakker werd gehouden,
werd de 82 jarige oud- gemeen-
te architect Jaap v.d. Broek het
ere- lidmaatschap aangeboden.

Hij kreeg deze onderscheiding
vanwege de vele verdiensten die
hij voor de VW heeft gehad en nog
steeds heeft. Voorzitter Focko de
Zee noemde de krasse Vordenaar "
een wandelend Vordens archief. "
Als VW kunnen we altijd een be-
roep doen op Jaap v.d. Broek. Ge
zien zijn kennis van het heden en

het verleden, kennis die hij weer
aan de VW heeft gegeven, zijn we
hem zeer erkentelijk". De VW
voorzitter overhandigde v.d. Broek
de bijbehorende oorkonde, terwijl
Jack Roosenstein hem namens de
VW een pen met inscriptie aan-
bood.

Ter gelegenheid van het 100 jarig
jubileum heeft een werkgroep van
de VW een boekje samengesteld
getiteld "Fietsen door de tijd". Een
boekje waarin een fietsroute van
34 kilometer is beschreven en
waarbij bij de samenstelling veel-
vuldig gebruik is gemaakt van het

privé archief van Jaap v.d. Broek.
Het eerste exemplaar van dit boek-
je werd door v.d. Broek overhan-
digd aan Meta van Arkel, dochter
van wijlen burgemeester van Ar-
kel die 31 jaar lang de Achtkaste
lenfietsroute in Vorden heeft ge-
promoot en die in de zomermaan-
den als gids fungeerde. Het boekje
"Fietsen door de tijd" is vanaf he-
den voor slechts 100 eurocent ver-
krijgbaar bij het VW kantoor.

Focko de Zee ging tijdens deze
sfeervolle receptie uitvoerig in op
het verleden van de 'honderdjari-
ge' en wat deze 'vereniging voor
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vreemdelingenverkeer' voor de ge-
meenschap betekent en dan met
name in economisch opzicht. Zegt
hij:" De VW is een belangrijke fac-
tor tot meerdere groei en bloei van
het Achtkastelendorp Vorden. De
bevolking plukt hier de vruchten
van. Vruchten die we op dit moment
kunnen uitdrukken in een toeris-
tische omzet van Euro 6.500.000,-
waarvan Euro 4.500.000,- direct in
horeca, campings, pensions e.d.

Voorts een omzet van Euro
2.000.000,- indirect bij winkels,
sportzaken, rijwielzaken etc. In to-
taal goed voor 90 fulltime banen,
waarvan 65 direct en 25 indirect.
En per jaar ongeveer 20.000 tot
25.000 informatieaanvragen aan
de balie, door de telefoon en steeds
vaker via internet", aldus de VW
voorzitter.
Richting toekomst merkte hij op
dat de VW als franchisenemer
gaat meedoen aan de VW Achter-
hoek.

"We willen ook meedoen met de
kwaliteitsslag op administratief
en automatiseringsgebied. Verder
hebben we met instemming van
het Vordense gemeentebestuur
kontakten gelegd met de besturen
van de VW's in Hengelo en Zel-
hem, om ons te gaan voorbereiden
op de toekomstige VW Bronc-
khorst.

Wethouder Henk Boogaard bracht
namens het gemeentebestuur zijn
felicitaties aan de jarige over. "Wij
zijn als gemeente heel trots op de
VW en hebben veel respect voor al
die vrijwilligers die zich er voor in-
zetten. Wij zijn bezig om bij de
Vordense Beek extra parkeerplaat-
sen te realiseren, zodat de "lang-
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parkeerders", die in Vorden gaan
wandelen of fietsen, daar straks de
auto's kwijt kunnen. Nu we straks
het gemeentehuis gaan verlaten,
hopen we een goede invulling op
toeristisch gebied voor het kasteel
te kunnen vinden", zo sprak Boo-
gaard, waarna VW voorzitter Foc-
ko de Zee tot hem zei: " Zorg er
voor dat het lukt met het kasteel"!

Meindert Smit, voorzitter van de
Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV) sprak van een goede
samenwerking tussen beide vere-
nigingen.
"We hebben dezelfde visie en zijn
steeds met elkaar in gesprek. De
omgeving hier heeft veel te bieden
en dat heeft de VW goed begre-
pen" zo sprak Smit die nog even in-
haakte op de plannen m.b.t. tot "De
Poort tot het Groote Veld".

Goed voor het toerisme, wellicht
worden er ook bungalows gebouwd.
Dan liggen er voor ons als VOV ook
zakelijke mogelijkheden", aldus
Meindert Smit.

V.l.n.r. Reinier Klein Brinke (bestuurslid). Hertog Emthoven (penningmeester VW), Henriëtte Meyer (manager
VW winkel), Foeko de Zee (voorzitter VW),Jopie Wullink (directeur VW winkel), Jacques Roosenstein (bestuurslid),
Dinie Velhorst (bestuurslid) en Peter Meulenbroek (bestuurslid)

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 juni 10.00 uur ds. J. Kool (Avondmaal).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 juni 10.00 uur ds. A. Hagoort (afscheidsdienst).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 juni 10.00 en 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra (Amsterdam).

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 juni 10.00 uur J. van de Meer Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

RJK. kerk Vierakker
Zaterdag 19 juni 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 20 juni 10.00 uur Woord- en Communiedienst, herenkoor.

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
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U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kmir op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts1 bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost 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. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
19-20 juni B.WAM. Polman, Lochem, telefoon (0573) 44 17 44.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive ca-
re dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau ge-
sloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Laren-
seweg 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 gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg l c, tel. 090O6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
ThuiszorgwinkelOoyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur. za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Kinder-
opvang.

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

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag, dins-
dag, 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 Iiifonnatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke 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.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
k u n t OCMI afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenularmering info/aanvraag bij de SWOV.

; info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05. "
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.Oj Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keu/.es, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
wjww.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor € 2,50
administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden bij foutieve
plaatsing wel gratis herplaatst

• Ik maak graag een plan met u
om op een gezonde manier af te
slanken, fit te worden of aan te
komen en dit ook onder contro-
le te houden! Inclusief bege-
leiding en advies. Bel Jerna
Bmggink (0575) 46 32 05.

• Keyboardles in Keijenborg.
Nu aanmelden voor na de zo-
mervakantie. Voor informatie
bel: (0575) 46 49 97 of kijk op
www.duoreality.nl

• Te huur: sfeervol ingerich-
te stacaravan op camping
Warnsveld. Tel. (0575) 45 11
71.

• Gezondheidsproducten.
Bij stress en lichamelijke klach-
ten. Info en advies (06) 512 57
921.

• Te huur in buitengebied
Hengelo Gld. luxe 2-kamer
appartement, bovenverdie-
ping voormalige boerderij. Ge-
stoffeerd, met tuin en schuur.
Tel. (015) 3693765. Na 20.30
uur.

• Te koop: Duitse Staande
pups kort haar, mooi gete-
kend. Tel. (0575)521476.

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbalife-
distributeur. Bianca te Veldhuis,
telefoonnr. (0575) 46 48 82
www.healthyandlife.nl

• Pure aloë vera producten.
Wie wil met mij samenwer-
ken? Jannie Nijkamp, Warns-
veld, tel. (0575)52 1316.

Omdat het werkt!

© HERBALIFE.
voor:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

TE HUUR:
opblaasbare

ABRAHAM - SARAH
OOIEVAAR

SPRINGKUSSEN
TRAMPOLINE
BALANZBIKE
BALLENBAD

Spiekker-Zemann
0544-376014

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

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

• Heeft u last van wespen? Bel
dan OBS Vorden voor een snel-
le bestrijding. Tel. (0575) 55 32
83, b.g.g. 0651106955.

• Opnieuw beschikbaar. Ka-
mer met gezamenlijk gebruik
van badkamer en volledig pen-
sion voor korte of lange ter-
mijn. Tel. (0573) 45 37 60.

• Ze zijn er weer de nieuwe
aardappelen Frieslanders en
Doré. Tevens verkopen we
barbequevlees en varkens-
vlees van eigen bedrijf voor
een scherpe prijs. Tot ziens:
Fam. Scheffer, Nieuwenhuis-
weg 1, Vorden (Delden), tel.
(0575) 55 13 33. Woensdags
gesloten.

• De stichting veiling commissie
Vorden houdt elke 1 e en 3e za-
terdag van de maand meubel
verkoop van 9 tot 12 uur aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.

• Gezond en met een betere
conditie de zomer in. Dat kan
door Herbalife. Jarenlang erva-
ring om u te helpen. Voedings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
tel. (0575) 52 23 26.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding en tuin. Niet wekelijks.
Inlichtingen tel. (0578) 61 56 63.

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

• Te koop: Vespa Piaggio i.g.s.
€ 150,-. Tel. (0575) 55 55 88.

• Zomer in Holland met witte
wijn uit Chili en Zuid Afrika! Nu
vanaf € 3,39 bij Wereldwinkel
Vorden.

• Te koop gevraagd: groot per-
ceel kuilgras. Stal Nieuwmoed,
Jurrius, Vorden, tel. (0575) 55
6766.

• Zondagavond van 20.00 tot
23.00 uur: Midzomeravond-
concert met Gipsy Jazz van
Sonnekai in de Orangerie bij
Huize Ruurlo. Zaal open 19.00
uur; toegang € 15,-. Informatie
(0573) 45 20 75.

• Te koop: nieuwe en oude
aardappelen. Fam. Wijnber-
gen, Lochemseweg 4, Warns-
veld.

Bij De Groenteman Vorden
Reclame week 25

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315) 24 11 69

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen.

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

HORSTMAN

'HOIWDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 06 51911855.

Oranje gevoel..
Supporter Salade
200 gram

Bakgemak met
EEKA mix
500 gram

Fuji appels 17.9
De Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

...OP WEG NAAR VERNIEUWING!

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

LIMBURGIA
Vlaaierie Limburgia Zutphen

Beukerstraat 83
Tel. 0575 - 54 52 50

www.limburgia-zutphen.nl

V/éT het met een (^ihampagneV\

+

€9,85

'Limburgia' niet de enige, wel de échte

Dagmenu's
16 t/m 22 juni 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.

Woensdag 16 juni
wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Donderdag 17 juni
aspergesoep / Hollandse biefstuk met aardappels en groente.

Vrijdag 18 juni
varkenshaassaté, pindasaus, frieten en salade / tiramisu met
slagroom.

Maandag 21 juni en dinsdag 22 juni
gesloten

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook a la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon, catering,

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Wendie en Thomas



Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze *
dochter en zusje

Manon

Zij is geboren op 13 juni 2004

Marcel, Ina en Gido Beumer-Rossel l

;B Vorden

Wij gaan trouwen op vrijdag 18 juni 2004 om
13.00 uur in het gemeentehuis van Vorden.

Barbara Poorterman
en

Jeroen de Jonge
Het Kerspel 3, 7251 CT Vorden

Uitnodiging voor onze klanten

Op zaterdag 26 juni 2004 gaat de heer

| Henk Weyers
winkeldief Klein Westland te Hengelo Gld.

met de V.U.T.

Ter gelegenheid hiervan stellen wij u in de ge-
legenheid om Henk de hand te schudden in
"zijn" winkel en wel op vrijdag 25 juni a.s. on-
der winkeltijd en op zaterdagochtend 26 juni
tot 13.00 uur onder het genot van een kopje
koffie.

Klein Westland
V.O.F. Konings A.G.F.
Hans en Carla Konings Klein Westland

GRAFSTEENSPECIALIST

G. O. G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta S?
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 2931

Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

TE HUUR: Winkelruimte
of evt. kantoorruimte 100 m2

Lievelderweg 129
7137 MV Lievelde
Vanaf 1 juli a.s.

Melden: 06-53377483

Wat was hij sterk en arbeidzam.
Wat heeft hij voor een ieder klaargestaan.
Een leven vol ijver, een sterke wil.
Bezige handen, nu gevouwen, "stil".

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat hem
verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede
dat van ons is heengegaan onze lieve vader, onze lie-
ve opa en overgrootvader

Hendrik Berenpas
Weduwnaar van H.B. Berenpas - te Waarlo

op de leeftijd van bijna 82 jaar.

Borculo: Bertha en Anton Memelink-Berenpas
Henk en Yvonne
Joke en Martin
Anke en Karel

Vorden: Jan en Ankie Berenpas-üjftogt
Han en Mathilde

Achterklei nki nderen

13 juni 2004
Zomervreugdweg 8
7251 NX Vorden

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Uw advertentie in Weekblad Contact

valt beter op!

DINSDAG T/M ZATERDAG

Hollandse nieuwe aardappels

"Frieslanders" /\ OQ
2 kilo € U . U O

Hollandse

Tuinbonen
2 kilo 4

Komkommers rt QO
2 stuks € U • «f O

Gesneden

Spitskool
500 gram 0.98

Raadhuisstraat 51 b
7255 BL Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 10 54

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN
TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

01
c
O)
01
c

TJ
O)
'A

l

Rauwkost - Salades

Deze week kunt u onze frisse

HONOLULU
SALADE

proberen voor een slanke prijs

250 gram van 1."

T 50
w

Lekker betaalbaar bij de Groenteman!

De prijs hou ik niet onder
de Sombrero"

Deze week onthullen we ons speciale
Mexicaanse vleesrolletje. Een tortilla gevuld

met half-om-half gehakt, salsa kruiden,
Mexicaanse saus en kaas.

Doe er een frisse salade bij en u heeft het
perfecte, makkelijke gerecht voor een

zomerse dag.

Vleeswarenkoopje

Gegrild spek 100 gram €
19

Vleeswarenspecial

Pepercervelaat 100 gram €

i:
1:
3 98Keurslagerkoopje

Rundergehakt ikiio €
Special

Mexicaans vleesrolletje «• 45

Speciaal aanbevolen

Kalfsschnitzel

Weekaanbieding

Barbecuesalade

per stuk €

100 gram €

100 gram €

SE

l •

o.69

Babi Pangang +
Nasi + gratis kroepoek

500 gram per portie €

9331
Vlogman, keurslager
Zutphenscweg 16, Vorden
(0755)55 13 21
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAA
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

tJkj\L— rYjLA Hypotheken
l̂*/ V^ l 11 l Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde aclrcs voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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



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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Overhangende takken
bezorgen overlast,
svp weghalen!

Regelmatig komen bij de gemeente
klachten binnen van weggebrui-
kers over overhangende takken/
hagen langs trottoirs en wegen.
Heeft u een haag als afscheiding
met een trottoir of aangrenzende
weg, snoei deze dan regelmatig
om overlast en gevaarlijke
situaties voor weggebruikers,
doordat bijvoorbeeld uitgeweken
moet worden, te voorkomen. Op
grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening (APV) bent u als
u een haag heeft die gevaar voor
het wegverkeer kan opleveren,
zelfs verplicht deze (aan de
betreffende kant) te snoeien of
te verwijderen.

1 juli vergadering
Reconstructie-
commissie

Op l juli vergadert de Reconstruc-
tiecommissie Achterhoek en
Liemers van 09.30 tot 12.30 uur
in het gemeentehuis van Didam,

Raadhuisstraat 14, tel. (0316) 291
111. U bent van harte welkom
deze openbare vergadering bij
te wonen.

Op de agenda staan onder meer
de volgende onderwerpen:
• Resultaten voorlichting en

inspraak Ontwerp
Reconstructieplan Achterhoek
en Liemers en vervolgprocedure

• Advies MER Commissie
• Concept-Ontwerp Uitwerkings-

plan Winterswijk Oost
• Gebiedsprogramma/Uitvoe-

ringsprogramma 2004 - 2007

De vergaderstukken liggen vanaf
22 juni 2004 ter inzage op het
gemeentehuis van uw gemeente.
De agenda, het verslag en agenda-
punten zijn ook vanaf die datum
elektronisch opvraagbaar op:
www.gelderland.nl/reconstructie-
commissie.

T RECONSTKUCTIE
ACHTERHOEK EN UEMERS

Regioraad Regio
Stedendriehoek
vergadert op 7 juli

De regioraad van de Regio Steden-
driehoek vergadert op 7 juli 2004
in het Regiokantoor op de Prins
Willem Alexanderlaan 1419 in
Apeldoorn. De openbare vergade-
ring begint om 11.00 uur. De
agenda en de daarbij behorende
voorstellen liggen na 22 juni 2004
voor eenieder ter inzage in het ge-
meentehuis. In de Regio Steden-
driehoek werken 12 gemeenten
samen: Apeldoorn, Bathmen,
Brummen, Deventer, Epe, Gorssel,
Lochem, Olst, Voorst, Vorden,
Warnsveld en Zutphen.

Koninklijke onderscheiding
voor H.G. Dijkman
Op 12 juni kreeg de heer Hendrik Gerrit Dijkman tijdens zijn afscheids-
bij eenkomst als voorzitter van de kerkenraad van de gerefomeerde
kerk Vorden in het Achterhuus een koninklijke onderscheiding (lid in
de Orde van Oranje Nassau) uitgereikt door wethouder H. Boogaard. En
zo werd een feestelijke bijeenkomst nog feestelijker....

Wethouder Boogaart spelt dhr. Dijkman z'n koninklijke medaille op.

Hij kreeg de onderscheiding om-
dat hij zich van 1965 tot en met
nu, buitengewoon verdienstelijk
heeft gemaakt op vooral het ge-
bied van het kerkelijk leven. Hij
was voorzitter van de Christelijke
Plattelandsjongeren, lid van de
evangelisatiecommissie van de
Gereformeerde Kerk in Lochem

(achtereenvolgens diaken, ouder-
ling en scriba van de Gerefor-
meerde Kerk), tevens was hij coör-
dinerend lid van het moderamen
van de kerkenraad, bestuurslid
van woonzorgcentrum De Wehme
en vrijwilliger bij de weeksluitin-
gen in dit bejaardenhuis. Hij
hield preekbeurten in kerken,

bejaardentehuizen en in het Spit-
taal (40 diensten per jaar). Verder
was de heer Dijkman vrijwilliger
bij uitzendingen van het pasto-
raal programma van 'Radio Ide-
aal', voorzitter van het bestuur
van de radiozender 'Kerk Cen-
traal' en voorzitter van de kerken-
raad van de Gereformeerde Kerk
in Vorden, de functie waarvan hij
zaterdag afscheid nam. Wel blijft
hij voorgaan in kerkdiensten en
meewerken aan pastorale radio-
uitzendingen. Al deze activiteiten
heeft hij ontplooid naast zijn da-
gelijks werk als veehouder, direc-
teur van een loonbedrijf en onder-
nemer van een grondverzetbedrijf.

Pastoraal werk

De activiteiten die hij ontplooide,
brachten veel pastoraal werk met
zich mee. Mensen kwamen van de
vroege ochtend tot in de late
avond bij hem. Zij zijn voor Hen-
drik Gerrit Dijkman meer dan
medemensen of kerkleden met
een vraag en hij steekt dan ook
veel tijd en energie in deze per-
soonlijke aandacht. Regelmatig
zoekt hij deze mensen ook op. Dit
geldt met name voor hen die
binnen of buiten de kerk in de
knel komen.

Het mag duidelijk zijn: de heer
Dijkman is iemand die zich gerui-
me tijd voor de samenleving heeft
ingespannen. De aard, duur, di-
versiteit, betekenis en uitstraling
van zijn activiteiten hebben tot
deze Koninklijke onderscheiding
geleid.

- [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]
17 j u n i 2 0 0 4
De gemeenteraad vergadert opi-
niërend op donderdag 17 juni
a.s. om 20.00 uur in het ge-
meentehuis. U bent van harte
welkom deze openbare vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:

• Visie wonen, welzijn, zorg en
diensten in Vorden, presentatie
en informatie verzorgd door
onderzoeksbureau USUS

• Landgoed Vierakkersestraat-
weg

Spreek- en inspreekrecht

U kunt over de onderwerpen
die op de agenda staan, uw me-
ning geven. De raadsstukken
liggen ter inzage in het ge-
meentehuis en in de biblio-
theek in Vorden. De mogelijk-
heid om in te spreken wordt ge-
boden voordat de behandeling

van het betreffende agenda-
punt begint. U kunt aan het be-
gin van deze vergadering ook
spreken over een onderwerp
dat voor u of het gemeentebe-
stuur van belang kan zijn, maar
niet op de agenda staat. Als u

wilt spreken of inspreken, moet
u dat de dag voor de vergade-
ring aan de griffier, de heer G.
Limpers, tel (0575)557493 mede
delen, onder opgave van het
onderwerp waarover u het wilt
hebben.



17 juni gemeentehuis gesloten,
burgerzaken 's avonds open
Op 17 juni is het gemeentehuis de
gehele dag gesloten in verband
met een personeelsdag voor
medewerkers van de aanstaande
gemeente Bronckhorst. De afde-
ling burgerzaken is 's avonds van
18.30 tot 19.30 uur echter ge-
opend (extra avondopenstelling).

Voor onder meer paspoort- en
rijbewijszaken, aangiften van
geboorte en overlijden, adreswij-
zigingen en uittreksels kunt u
dan terecht. Ook op 24 juni is
de afdeling burgerzaken 's avonds
geopend van 18.30 tot 19.30
uur.

Hoog opkomstpercentage
in Vorden
De opkomst voor de Europese
verkiezingen op 10 juni jl. lag
in Vorden ruim boven het lande-
lijk gemiddelde van 40%. In de
gemeente zijn in totaal 3127
stemmen uitgebracht en dat is
47,5% van de kiezers. Er waren
6602 oproepingskaarten ver-
strekt.

De uitslag was als volgt:

CDA
PvdA
WD
Gr Li
CU/SGP
D66
SP
DE

1.059
692
561
167
56
105
175
7

L.E.
PvhN
N-R
Etran
LPF
Pvdd
RNu

2
4
6
180
63
50
O

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

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Zutphenseweg 125, voor het vernieuwen en vergroten van een opslagloods,

datum ontvangst 3 juni 2004
• Nieuwstad 49, voor het tijdelijk plaatsen van units, datum ontvangst: 7 juni 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Brinkerhof 78, voor het veranderen en vergroten van een woning (m.t.v. art. 50,

lid 4 Woningwet)

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Dorpsstraat la in Wichmond, voor het bouwen van een woning met garage

(m.t.v. art. 50. lid 4 Woningwet)
• Het Hoge 28, voor het bouwen van een bergruimte (m.t.v. art. 50. lid 4 Woning-

wet)
• Het Jebbink 13, voor het vergroten van de sporthal (m.t.v. art. 50. lid 4 Woning-

wet), vrijstelling voor: bouwen voor hoofdgebouw grenzend aan de openbare
ruimte

• Mosselseweg 4, voor het verbouwen van een loods (m.t.v. art. 50. lid 4 Woning-
wet)

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• Nieuwenhuisweg l, voor het gebruiken van een schuur als feestruimte van 2 t/m

5 juli 2004
• Onsteinseweg 2, voor het gebruiken van een loods als feestruimte van 2 t/m

4 juli 2004

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het houden van een jubileumfeest door voetbalvere-

niging Vorden op 3 september van 19.00 tot 01.00 uur en 4 september van 12.00
tot 01.00 uur op het voetbalveld op de Oude Zutphenseweg 11

• Vergunning verleend voor de Hanzeloop 2004 in de gemeente Vorden op 4 sep-
tember 2004

• Vergunning verleend voor het houden van een Jumbo-Run op 19 juni 2004 in de
gemeente Vorden

• Vergunning verleend aan Achterhoek FM voor houden van een loterij (radio-
bingo) in de periode 5 september 2004 t/m 29 mei 2005

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de 24e wielerronde van Vorden zijn de Industrieweg, Kerkhoflaan,
Handelsweg en Ambachtsweg op 27 juni van 12.00 tot 17.00 uur afgesloten voor
het verkeer.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g G a z o o r w e g 4
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel
19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het bouwen van een schuur met sani-
taire voorziening (ten behoeve van het 'kamperen bij de boer') op het perceel
Gazoorweg 4 in Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 juni

t/m 14 juli 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schrifte
lijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

R e c t i f i c a t i e O k h o r s t w e g 3
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf 17 juni t/m 28
juli 2004, voor een ieder op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt de door gedeputeerde staten van Gelder-
land goedgekeurde wijzigingsplannen ex. artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening voor het perceel Okhorstweg 3. Het plan voorziet in de vervorming van
het agrarisch bouwperceel noodzakelijk voor een efficiëntere bedrijfsvoering.

Tegen het goedgekeurde besluit kunnen belanghebbenden t/m 28 juli 2004 beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Het goedkeuringsbesluit treedt in werking daags na afloop van
de beroepstermijn tenzij, binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voor-
ziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend. Aan de
indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning zijn kosten verbonden.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 18 juni t/m 16 juli 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer
van:
• Art Garden, Hackforterweg 38, 7234 SH Wichmond voor het oprichten van een

inrichting voor workshops, exposities en het verkopen van cadeau-artikelen,
volgens het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer, op het
perceel plaatselijk bekend Hackforterweg 38 in Wichmond.

• Timmerfabriek Besseling BV, Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker voor het veran-
deren van een timmerfabriek, volgens het Besluit bouw- en houtbedrijven
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Koekoekstraat 5 in Vierakker.

o n t w e r p - b es lu i t e n ( a r t . 1 3 . 4O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g e n
W m b e n a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang van
18 juni tot en met 16 juli 2004 ter inzage de ontwerp-besluit op de aanvragen van:

• de heer J.F.T. Schoenaker, adres: Vierakkersestraatweg 22, 7233 SC Vierakker,
voor: een veranderingsvergunning voor een vleesvarkensbedrijf, vanwege het
plaatsen van een koelcel, datum aanvraag: 18 maart 2004, adres van de inrich-
ting: Vierakkersestraatweg 22, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie R, nr.
636

• Smederij Oldenhave BV, Spiekerweg 6, 7251 RA Vorden, voor: een oprichtings-
vergunning voor een smederij, datum aanvraag: 15 april 2004, adres van de
inrichting: Bedrijvenweg 6, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie B, nr.
2447 (ged.)

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, zijn de ontwerpen van de vergunningen opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
17 juli 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 17 juli 2004.

KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM?
d rukke r i j Weevers

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Benoeming gemeentesecretaris
gemeente Bronckhorst i.o.

Koninklijke onderscheiding
voor Henk Dijkman

De heer P.C.M (Paul) van Gog
wordt beoogd gemeentesecreta-
ris van de nieuwe gemeente
Bronckhorst i.o., uiteraard on-
der voorbehoud van het besluit
van de Eerste Kamer over de
herindeling. Paul van Gog
treedt officieel op l augustus
2004 in dienst.

Paul van Gog (47) is sinds vier jaar
senior adviseur bij BMC, Bestuur
en Management Consultants in
Leusden. Daarvoor werkte hij 25
jaar bij verschillende gemeenten,
waarvan de laatste negen jaar als
gemeentesecretaris in achtereen-
volgens Wieringermeer en Wester-
veld. In Westerveld - eveneens een
herindelingsgemeente - deed hij
ervaring op met herindelings-
vraagstukken. Bij BMC hield hij
zich vooral bezig met organisatie-
advies en interim-management bij
de overheid.

Deze ervaring komt goed van pas
in de nieuwe gemeente Bronck-
horst. Van Gog kijkt er naar uit om
samen met alle betrokkenen vorm
te gaan geven aan de nieuwe ge-
meente Bronckhorst, en om deze
zo goed mogelijk aan te laten slui-
ten bij de wensen en verwachtin-
gen van de inwoners van de nieu-
we gemeente.

Omdat de officiële fusie pas op l
januari plaatsvindt, is Van Gog
voorlopig benoemd tot beoogd ge-
meentesecretaris. In die functie
werkt hij mee aan de voorberei-
ding van de fusie.

Om al enigszins ingewerkt te ra-
ken, nam Paul van Gog op 10 juni
voor het eerst deel aan de vergade
ring van de stuurgroep, en zal hij
ook in de komende tijd op belang-
rijke momenten aanwezig zijn. De
medewerkers van de huidige vijf

gemeenten kunnen bijvoorbeeld
kennis met hem maken tijdens
hun gezamenlijke personeelsdag.

Paul van Gog en zijn vrouw Janna
hebben twee dochtertjes van acht
en vijfjaar oud.

Zij willen zich zo snel mogelijk in
Bronckhorst vestigen.

Rabo - Harbach open jeugdtoernooi
Van maandag 7 t/m zondag 13
juni heeft het Rabo-Harbach
open jeugdtoernooi van VTP
Vorden plaatsgevonden. Hier-
voor hadden zich 55 jongens en
meisjes opgegeven.

In totaal werden 74 partijen ge-
speeld. Het weer was, ondanks wat
flinke hagelbuien op de zaterdag,
prima. De finalepartijen werden
afgelopen zondag gespeeld, waar-
na de kampioenen feestelijk zijn
gehuldigd. Op bijgaande foto
staan de kampioenen.

UITSLAGEN:
Meisjes enkel t/m 10:
1. Suzanne Schreiner, Neede;
2. Michelle Ditzel, Haarlo.

Meisjes enkel t/m 10 verliezersronde:
1. Annelie de Graaf, VTP Vorden;
2. Maaike Megens, Wichmond.

Jongens enkel t/m 10:
1. Robert Hummelink, BTC Brammen;
2. Torn Goorden, VTP Vorden.

Jongens enkel t^m 10 verliezersronde:
1. Daniel Raap, VTP Vorden;
2. Gijs van der Veen, VTP Vorden.

Meisjes enkel t/m 12:
1. Maaike Klein Gunnewiek, Mal-
lumse Molen Eibergen;
2. Minke Vaarwerk, Winterswijk.

Jongens enkel t/m 12:
1. Robert Ditzel, Haarlo;
2. Maarten Pelgrum, VTP Vorden.
Meisjes enkel t/m 14:
1. Kiki Swanenburg, Beekhuizen;
2. Leonie Wassink, Vorden.

Meisjes enkel t/m 14 verliezersronde:
1. Carlijn Heijink, VTP Vorden;
2. Vera Bloemsma, LTC Zutphen.

Jongens enkel t/m 14:
1. Rob Knoef, VTP Vorden;
2. Jorn Veeneman, BTC Brummen.

Jongens enkel t/m 16:
1. Rob Knoef, VTP Vorden;
2. Daan Stolk, T.V. Ruurlo.

Jongens enkel t/m 16 verliezers-
ronde:
1. Joris Stolk, T.V. Ruurlo;
2. Jillert van Berkel, W de Hoven
Zutphen.

Jongens dubbel t/m 12:
l. Bas van der Veen, VTP Vorden en
Remon Korenblik, VTP Vorden.

Meisjes dubbel t/m 12 :
1. Anneleen Dijkman, VTP Vorden
en Minke Vaarwerk, WTC Winters-
wijk.

Jongens dubbel t/m 16:
1. Rob Knoef, VTP Vorden en Mau-
rice Korenblik, VTP Vorden.

BV. De Veemarkt Kampioen
In een zeer spannend en druk
bezocht Nederlands Kampioen-
schap, werd na een schitterende
finale op 6 juni in Loon op Zand,
het jeugdteam van De Veemarkt
Kampioen. Het team van De Vee-
markt bestond uit de spelers:
Martij n Egbers, Danny Zwofe-
rink en Luke Arends uit Henge-
lo Gld.

DE FINALE GING TUSSEN JBV.
B.VJC EN JBV. DE VEEMARKT.
Op tafel 2 (Wesley Kramer - Danny
Zwoferink) en op tafel 3 (Peter
Bernoster - Luke Arends) behaalde

beiden spelers van B.V.K. hun te
maken caramboles, zodat B.V.K. al
dacht het kampioenschap te heb-
ben behaald. Maar op tafel 3 had de
11 jarige Luke Arends (de publieks-
lieveling) nog de nabeurt. Hij stond
op 26 caramboles en moest er nog
3 maken. Na het maken van de op-
stoot, kreeg hij nog 2 moeilijke
spelsituaties voor zijn kiezen, maar
wist toch de partij in remise om te
buigen.
De stand was dus nu 3 - l voor
B.V.K. Op de Ie tafel speelde Serge
Meier (100) - Martijn Egbers (170).
Op het moment dat beiden andere

partijen uit waren stond Martijn
Egbers ruim voor op Serge.
Dus als Martijn dit vol zou houden,
dan werd het 3 - 3 en zou dus het
percentage beslissen wie kampioen
werd. Serge kwam nog wel even te
rug in de race, maar uiteindelijk
werd het een 170 - 59 caramboles in
15 beurten en werd Veltkamp kam-
pioen op pecentage.

Martijn Egbers maakte met 132 de
hoogste serie (en dat in de B-Klasse).
Die partij won Martijn ook, en
maakte zijn 170 caramboles in 7
beurten.

Werder Bremen
nieuw op toernooi
De organisatie in Vorden heeft
deze week een team van de
Duitse kampioen Werder Bre-
men vastgelegd.

Daarmee is het deelnemersveld
voor het internationale "Wim
Kuijpertoernooi" voor D-teams,

dat op zaterdag 21 en zondag 22
augustus op de velden van de voet-
balvereniging "Vorden" gehouden
zal worden, compleet. Aan de edi-
tie van dit jaar dus opnieuw de Ne-
derlandse top drie Ajax, PSV en
Feynenoord. Verder uit Nederland
het Tilburgse Willem E en Vorden'
zelf.

De buitenlandse inbreng is afkom-
stig uit Bayer Leverkusen '04 en

Werder Bremen uit Duitsland; Dy-
namo Kiev uit de Oekraïne. Lierse
SK uit België en Middlesbrough en
Liverpool uit Engeland. In 2005
wordt het toernooi voor de vijf-
tiende keer georganiseerd. Voor
die lustrum uitvoering heeft FC Li-
verpool inmiddels toegezegd
graag naar Vorden te willen ko-
men. Verder lopen er gesprekken
met "Belo Horizonte" uit Brazilië
over mogelijke doeelname.

In zijn werkkleren staat Henk
Dijkman zaterdagmiddag half
twee te praten met zijn buur-
vrouw. Een dag later zal hij af-
scheid nemen als kerkenraads-
voorzitter van de Gereformeer-
de Kerk te Vorden.

Hij begrijpt er niets van als de do-
minee en zijn vrouw in hun nette
kleren komen. 'Moeten jullie naar
een feestje of zo?' 'Ja, en u ook.
Kunt u om half drie in pak in de
pastorie zijn? We hebben wat geor-
ganiseerd voor uw afscheid Om
drie uur wordt u koninklijk onder-
scheiden'. Stilte en ongeloof: 'Je
meent het niet'.

Na een minuut of tien van praten,
omringd door vrouw en kinderen,
dringt het besef door, dat het echt
waar is. 'Nou, dan ga ik maar in
bad'.

Om drie uur stapt hij achter loco-
burgemeester Boogaard binnen in
het Achterhuus dat vol vrienden
en bekenden zit. Boogaard roemt
Dijkman om de uitzonderlijk lan-
ge periode waarin hij zich verdien-
stelijk heeft gemaakt voor maat-
schappij en kerk. Bijna veertig
jaar, van het voorzitterschap van
de Christelijke Plattelandsjonge-
ren, via het bestuur van de Wehme
naar overdenkingen in pastorale
radioprogramma's. En binnen de
kerk van de evangelisatiecommis-
sie tot het voorzitterschap van de
kerkenraad. Dan spelt Boogaard
Henk Dijkman als lid in de orde
van Oranje Nassau de versierselen
op. Met de felicitaties van minister
Donner, want de kerk valt onder
het ministerie van justitie.

Dominee Westerneng, predikant
van de Gereformeerde Kerk Vor-
den, spreekt vooral over de vele
pastorale bezoeken aan bekenden
en onbekenden, die dhr. Dijkman
brengt. Wie in nood zit kan, als het
even mogelijk is, op zijn aandacht
rekenen. Wanneer hij voorgaat in
kerkdiensten, betekent dat regel-
matig, dat hij de week daarna in
stilte op pad gaat om nog even
door te praten. 'Zo laatje zien, dat
je meent wat je gelooft', zo vindt
hij.

"Waarom is Henk Dijkman zo'n voor-
treffelijke voorzitter in zware tijden?
Hij weet hoe de dingen in de kerk wer-
ken. Hij is een Achterhoeker pur sang,
die weet om te gaan met de Saksische
volksaard, bepaald door pachtboeren
die 'jao, jao' zeggen tegen de kasteel-
heer, maar vervolgens hun eigen gang
gaan. Hij wordt niet kwaad, wanneer

• mensen een dag na de vergadering bel-
len en besluit willen terugdraaien, dat
na een uitvoerige discussie tot stand
kwam. Hij zoekt de ruimte voor een
compromis. Dan nog maar een keer op
de agenda en verder praten.

Anderzijds zijn er ook zaken waarover
geen discussie mogelijk is. Als het gaat
om de kern van de Bijbel weet hij van
geen wijken. Ais we niet meer geloven,
datjezus Christus onze Heer en Verlos-
ser is, houdt alles op. Dan is de kerk
geen kerk meer.'

Deze bevlogenheid in het werk
voor zijn Heer was ook duidelijk te
horen in de dienst van zondag-
morgen, die door dhr. Dijkman
werd geleid. Hij koos voor de gelij-
kenis van de weggelopen zoon en
legde daarbij de nadruk op de va-
der, die wacht op de terugkeer van
zijn afgedwaalde kind . De vader is
God de Vader, die iedere dag op-
nieuw op de uitkijk staat om te
zien wat wij doen. Hij wil ons ieder
ogenblik nabij zijn. Hij wil ons, on-
danks onze zonde, tot zijn kinde-
ren maken. Hij vergeeft ons wat
wij misdeden en verwelkomt ons
in zijn huis. Hij helpt ons ook om
als gelovigen iets te betekenen
voor de mensen om ons heen. Een
troostvolle en bemoedigende
boodschap.

Wanneer Dijkman een bos oranje
bloemen krijgt van de kinderen, is
hij blij en dankbaar. Maar hij
maakt direct duidelijk, dat al zijn
kerkelijk werk bedoeld is om zijn
hemelse Vader de eer te geven. De
bos bloemen wordt opzij gelegd en
de handen gaan samen. Samen
danken we God voor alles dat Hij
voor ons doet.

Het eindigt, zoals het die morgen
begon: 'Laat alle lof ten hemel stij-
gen, Gods liefde duurt in eeuwig-
heid'.

Oranjefeest Wildenborch
In het buurtschap Wildenborch
wordt aan het eind van deze
week het traditionele Oranje-
feest gehouden.

De festiviteiten beginnen al op
donderdag 17 juni en vrijdag 18 ju-
ni. Dan voert de toneelvereniging
TAO. ( afkomstig uit de Wilden-
borch) het blijspel " De deerne hef
geliek" op. De regie is in handen
van Frida te Lindert. Aanvang bei-

de avonden om 20.00 uur. Zater-
dag 19 juni is er eerst een ballon-
nenoptocht. Onder begeleiding
van de muziekvereniging "Sursum
Corda" vertrekken de kinderen
om 13.00 uur vanaf de Nijlandweg
richting de feestweide bij het kas-
teel. Daar worden aansluitend de
volksspelen gehouden zoals stoelen-
dans, dogcarrijden, ballerospel, vo-
gelschieten, ballonschieten etc.
etc.

Wandelvierdaagse Sparta
Deze week organiseert de gym-
vereniging "Sparta" voor de 37e
keer de avondwandelvierdaag-
se.

De deelnemers kunnen kiezen uit
een afstand van 5 of 10 kilometer.
De start is elke avond tussen 18.00-
19.00 uur vanaf de openbare basis-
school in het dorp.

Om voor een medaille in aanmer-
king te komen dient men mini-
maal drie avonden te wandelen.

Voor maandagavond stond er een
route richting Linde op het pro-
gramma, dinsdag 15 juni richting
Galgengoor; woensdag 16 juni
richting Delden. Op de slotavond,

donderdag 17 juni wordt er rond-
om de kern van het dorp gewan-
deld. Daarna verzamelen de wan-
delaars zich bij school Het Hoge,
waar tevens de medailles worden
uitgereikt.

Met begeleiding van de muziek-
korpsen "Concordia" en "Sursum
Corda" wordt er om precies 20.15
uur begonnen met de intocht.

De route voor de intocht is, vanaf
school Het Hoge, van Brameren-
straat, Hertog Karel van Gelreweg,
Voornekamp en dan vanaf Villa
Nuova via de Zutphenseweg naar
de openbare basisschool in het
dorp, waar de stoet zal worden
ontbonden.



vanaf 2,25 per 400 gram

Voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd van het
Nederlands elftal en maak kans op 1 van de 3

voetbalvlaaien!
VOETBALVLAAI kiem 5?° groot 82°

Echte Bakker
VAN ASSELT

{'j) j ^ De Echfe Bakker Daf proef je f
Zutphenseweg 18 - Vorden / Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Wamsveld / Tel. (0575) 57 15 28

Avondvierdaagseboeketten

3 voor € 4.99

Rode rozen per stuk € 0.80

SUPER DE BOER
Dorpsstraat 18, Vorden

René Sangens
Bezoekadres: Hoogstraat 29, Toldijk
Postadres: Weth. Campermanstraat 10

7227 DT Toldijk

- Meubels op bestelling o.a.: tafels, kasten, bedden
\/ §

Geopend op donderdag, vrijdag en
- Winkelinterieur zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.
- Restauratie van diverse meubels Bezoek bij voorkeur op afspraak.
-Etc.

SE
EEKMARK3L

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Rundvlees

Bloemstuk
klasse stuk
mager Rundvlees
per 500

Varkensvlees

Rib- Haas-
karbonade

vlug klaar
per 500 gram

Vluaklaar

Boer'n brok
panklaar,
8-10 min. bakken
4 stuks 3?"

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

www.ter-weele.nl
Telefoon (038) 37 641 121

Spaarzegels van de fa. Dijkgraaf kunt u bij ons inleveren.

RUURLO
Tel. (0573)47 1653

3 JAAR IN
RUURLO
Waardebon

BROOD NAAR KEUZE
WIT - BRUIN - VOLKOREN

REURLS GEBAK

lEBT F

JAAR NIEUWE WINKEL
WICHMOND

Waardebon

NOTEN-
KRUIDKOEK

€

Normaal € 2,75

LINK
T ''chmond -

WICHMOND
Tel.(0575)441837

SAMEN 5 JAAR

Waardebon

APPEL
SPECIAAL

VLAAI

€

Normaal € 7,50

Geldig op vrijdag 18 en zaterdag 19 juni 2004.



Gelukkige prijs winnares
bij Profile Bleumink

Zondag 13 juni expositie Agnes Raben:

Über die Zerbrechlichkeit des Glücks

Mevrouw Peinemann uit Eefde
is de gelukkige winnares van
een acht daagse fietsvakantie
voor twee personen ter waarde
van € 958,-. Deze vakantie heeft
zij gewonnen met de prijsvraag-
actie "Win een compleet ver-
zorgde fietsvakantier

Op dinsdag 25 mei jl. mocht zij
bij Profile Bleumink in Zutphen
de waardecheque in ontvangst
nemen.

In samenwerking met De Jong In-
tra Vakanties heeft Profile 'de fiets-
specialist' meerdere fietsvakanties
als prijs ter beschikking gesteld.
Bij aankoop van een fiets bij Profi-
le kon de consument kans maken
op drie complete verzorgde fietsva-
kanties naar Ierland, Frankrijk of
Duitsland. Daarnaast gaf De Jong
Intra Vakanties nog eens drie 4-
daagse fietsarrangementen in ei-
gen land weg. Meedoen kon een-
voudigweg door het invullen van

het prijsvraagformulier. De inzen-
ding van mevrouw Peinemann
werd beoordeeld als één van de
beste.

De waardecheque werd door Ruben
Bleumink, eigenaar van Profile
Bleumink te Zutphen, op dinsdag
25 mei op feestelijke wijze aan
haar overhandigd. Vanzelfspre-
kend was mevrouw Peinemann
bijzonder blij met deze vakantie in
het vooruitzicht.

Arjan Mombarg eerste Nederlander in
algemeen klassement TJnivé Topcompetitie'
Nauwelijks bekomen van de Ne-
derlandse kampioenschappen
of de skeeleraars moesten de af-
gelopen dagen weer twee keer
aan de bak. Voor Arjan was er
donderdagavond allereerst de
"open wedstrijd" in Leimuiden,
waarbij ook een aantal nationa-
le schaatscracks zoals Henk An-
genent, Bob de Jong, Ralf van
der Rijst en André Vreugdehil
aan de start verschenen.

Arjan Mombarg was de enige Ne
fit- rijder in het gezelschap. " Dan
wordt het bij voorbaat al een lastig
karwei om te winnen. Wel heb ik
er continu tempoversnellingen te-
genaan gegooid, met als gevolg
een kopgroep van zeven man,
waaronder ik zelf', zo zegt Arjan
Mombarg die met drie rijders van
Mogema erbij een paar keer een
ontsnapping op niets zag uitlopen.

De Vordenaar werd telkens weer
teruggepakt, maar behaalde toch
nog een eervolle zesde plaats in dit
sterke internationale veld. De Aus-
tralier Michael Byrne werd win-
naar met de Amerikaan Jordan
Malone op de tweede plaats.

Zaterdagavond stond in Zaanstad
de 66 kilometer, lange wedstrijd,
verdeeld over twee rondes, die
meetelt voor "Univé Topcompeti-
tie", op het programma. Arjan:
"Onze ploeg was zeer gehavend.

Arjan Smit was geblesseerd, Erik
Hulzebosch en Haico Bouma wa-
ren ziek, dus moesten Cedric Mi-
chaud en ik zelf het opknappen. In
de eerste ronde durfde niemand
het initiatief te nemen, er werd al-
leen maar achter de twee Nefit- rij-
ders "geplakt". Ik kan je vertellen
dat we er flink de smoor in hadden

dat iedereen zo laf reed. We beslo-
ten om beurt te demarreren om ze
zo proberen te slopen. Helaas we
kregen steeds het hele peloton
achter ons aan, niemand nam de
kop!

Het gekke deed zich voor, Ingmar
Berga reed op gegeven moment
zomaar weg, niemand die volgde ,
ze bleven gewoon achter ons
"plakken". Totdat Cedric Michaud
een keiharde demarrage plaatste,
Berga inhaalde en vervolgens de
wedstrijd won. Prachtig toch. Vlak
nadat Cedric was weggesprongen,
een enorme valpartij. Ook ik zelf
belandde in de berm. Toen begon
voor mij een ware inhaalrace en
kwam ik terug in het peloton. Blij
met de achtste plaats (derde Ne-
derlander)", zo zegt de Vordenaar.
Arjan Mombarg bezet thans in het
algemeen klassement de vijfde
plaats als beste Nederlander ach-
ter een Fransman, twee Belgen en
een Australiër!

Zondagmiddag 13 juni wordt in
de Galerie Agnes Raben de ex-
positie "Über die Zerbrechlich-
keit des Glücks" geopend.

Dit is de titel van de tweede reizen-
de expositie met schilderijen van
de drie Duitse kunstenaars Anna
Schriever, Rainer Storck en Jürgen
Marose.

In 2001 exposeerden de kunste-
naars ook al eens bij Agnes Raben,
toen met de reizende expositie
"Ruhelos".

Eerder dit jaar exposeerde het drie
tal hun schilderijen in Essen en
Barcelona. De kunstenaars voelen
zich verbonden met elkaar, zijn in
dezelfde onderwerpen geïnteres-
seerd en werken vaak met dezelf-
de thema's..

De beelden die zij maken gaan
over 'mens en natuur' en de 'na-
tuur van de mensen' en zo formu-
leren de kunstenaars hun werk
we proberen thema's van deze tijd
op te sporen en zichtbaar te ma-
ken. Tegelijkertijd proberen we
ook het algemeen geldende en het
tijdloze, dat we steeds weer tegen-
komen, vast te houden. Bij de in-
richting van de expositie worden
de werken zo gegroepeerd dat zij
het onderwerp ondersteunen. (De
werken worden niet per kunste
naar apart maar per onderwerp
opgehangen.

Literaire teksten, uitgekozen door
Jürgen Marose, stukjes communi-
catie van alledag van Anna Schrie
ver en dagboekaantekeningen van
Rainer Storck vormen de begelei-
dende tekst.

Herman Berends
schutterskoning Kranenburg
De vogel aan de hoge paal bleek
wel uit heel taai hout gesneden,
want de circa 50 schutters die
zaterdagavond in het Jonkers-
bos in de Kranenburg meede-
den aan het vogelschieten, had-
den maar liefst zes ronden no-
dig om het arme dier uit zijn lij-
den te verlossen.

Herman Berends was uiteindelijk
de gelukkige en mag hij zich der-
halve voor een jaar schuttersko-
ning van de Kranenburg noemen.
Het vogelschieten was een onder-
deel van het zgn. "Kranenburgs
Spektakel" dat afgelopen weekend
in het buurtschap werd gehouden.

Zaterdagmiddag werd. eveneens
in het Jonkersbos begonnen met
de kinderspelen voor kinderen in
de leeftijd 4 t/m 12 jaar. De organi-
satie van dit gebeuren was in han-
den van Kranenburgs Belang. Van
te voren was aangekondigd dat de
ze spelmiddag in het teken zou
staan van de inmiddels in Portugal
begonnen Europese voetbalkam-
pioenschappen. Wel, de jeugd en
ouders pakten het goed op, want
het Jonkersbos was deze middag
geheel Oranje gekleurd.

De kinderen werden ruim 2,5 uur
bezig gehouden met spelletjes als
blikgooien, doeltrappen, stoelen-
dans, zaklopen, skelterraces e.d.

Voor de inwendige mens was goed
gezorgd. De kinderen werden
ruimschoots van een hapje en een
drankje voorzien, terwijl het graai-
en in een grabbelton nog altijd een
leuke bezigheid blijft. De organisa-
tie bij het onderdeel vogelschieten
was zaterdagavond in handen van
de Stichting Cultureel Collectief
Kranenburg (CCK). Op een paar
spatjes na bleef het droog zodat in
de loop van de avond steeds meer
mensen naar het Jonkersbos togen
om daar na afloop van het vogel-
schieten een gezellig feestje te
bouwen.

De leden van het CCK moesten
zondagmorgen al weer vroeg aan
de bak om het Jonkersbos in ge-
reedheid te brengen voor de optre-
dens van de harmonicagroep "De
Trekvogels" en de band "Bon, Foi,
Toch".

De uitslagen van het vogelschieten
waren:
l Herman Berends, schuttersko-
ning; 2 1. vleugel Mark Nijenhuis;
3 r. vleugel ünda Kettelerij; 4 kop
Rob Holtslag; 5 staart Mark Nijen-
huis.

Jeugd: l en schutterskoning Koen
Kleinheerenbrink; 2 1. vleugel San-
der Rosendaal; 3 r.vleugel Jeroen
Rosendaal; 4 kop Thomas Plattel; 5
staart Thomas Sintmaartensdijk.

G E N D A V O R D E N
Iedere dag:

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

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe
fenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RA W.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen

ledere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

JUNI
14 t/m 17 Avondvierdaagse Sparta.
16 ANBO klootschieten Kleine

Steege.
17-18 Oranjefeest Wildenborch.
17 Klootschieten bij Vordense Pan.
19 St. Vriendenkring Klein Axen,

lezing Jeroen Heindijk.
20 NK touwtrektoernooi Medler.
21-25 Zwemvierdaagse.
23 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme.
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 HSVde Snoekbaars 55+.
24 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
26 ANBO Rijbewijskeuring.
27 HSV de Snoekbaars, vierhoek-

wedstrijd.
30 ANBO klootschieten Kleine

Steege.



Het nieuw verschenen boek van MARTINE LETTERIE

Berend en de Tover-
kruiden

Speciaal op 16 juni bieden wij dit geweldige boek
aan voor een speciale prijs.

alleen woensdag 16 juni€ 10,00
(normaliter kost dit boek € 12,95)(normaliter kost dit
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Geslaagd?
1/2 meter slagroomtaart

met gratis ijsfontein

VADERDAG.

Aardbeienvlaai
groot € 10.50 klein € 5*95

FEESTJES
Wij verzorgen graag uw

gebak, vlaaien, partyhapjes,
salades, broodjes, koude en warme

buffetten, belegde broodjes,
hartige broodjes

Graag tot ziens bij Mirjam Meutenbroek.

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen

Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde

modekoopje
alle heren zomermode

korting
(niet geldig op afgeprijsde artikelen)

AKMOWORKS
shirts
div. prints
mt S - XXL
norm. 6,99
nu 2
voor: 10?"
AKMOWORKS
piraatbroek
div.
modellen
mtS-XXL
norm. 15,99
nu voor: 11?°

FASHION J
mode voor het héle QGZin

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg

Tubbergen - Ulft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

www.compusystem.nl
Internet/Office
AMD 2200+, 256 MB D')!

TOpPC (met snel MSI m
AMD XP 2600+, 256 MB DDR 4
AMD XP 2800+,

TopPC Pro (f
AMD ATHLON 64 3000+, 512 MB DL
8x USB 2.0, 5.1 Sound, 120 GB 7200 H

v.a.

120 GB 7200 HDD

adeon 9600 SE

€ 529,-

599,-
€ 599,-
€ 689,-

€ 959,-

/\
Prince DVD-R /1-4 Speed l O."

Logitech Cordless Desktop Express slechts € ü l ••

Meerprijzen:
Windows XP home € 89,- • NEC 8 Speed DVDBranlWB^LiteOn 52x32x52 CDRW € 35,-

17 inch monitoren vanaf € 119,- • 17 inch TFT monitoren v.a. € 399,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

• Wij verzorgen ook uw ADSL-installatie, bel voor informatie.
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.0O tot 17.OO uur - tel. (O575) 55 59 6O
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
IOET MOOI ÉN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,
gevarieerd, uitgebreid en betaal-
baar assortiment in sierbestrating.
Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport,
etc. Profiteer van de vakkundige
en praktische adviezen. Wij leveren
ook alle hulpmaterialen zoals,
straatkolken, riolering, vulzand,
grind en betonbanden.

Aanbieding
Gebakken straatsteen:
waalformaat glad,
vanaf € 29,95/m2 incl. BTWSTREEK

HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N
Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Trommel kassei:
dikte 6 cm, div. afmetingen en
kleuren, vanaf € 12,95/m2 incl. BTW



voorMiies voor
een voordelig
voorjaar.

KIPFILET
GALIA MELOEN

per stuk

kilo van 7,99 voor

BLUE
BAND

MARGARINE
pak 250 gram a 0.59

3 PAKKEN HALEN
2 PAKKEN
BETALEN

BROCCOLI
500 gram

59O
HERTOG

ROOMIJS
bak 1000 ml a 2.79

NU 2 BAKKEN VOOR

49

ANDRELON SHAMPOO
fles 300 ml a 2,39 NU

„„«„
iLCÖÖCN voor

99

COCA COLA
fles 1,5 liter a 0,99

NU 4 FLESSEN voor

99

M O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Ch HENGELO (G)
(0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

vrijdag
zaterdag

VAN HENGELO

8.00 - 20.00 uur
8.00 -21.00 uur
8.00- 17.00 uur

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 4612 20

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWA
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Geef hout kleur met

CéPé Antiekbeits

t Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FOCWA Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)

BDVAG Telefoon (0575) 57 16 60

xaecoN

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21
Bedrijventerrein Winkelskamp
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000



Tijdens de EK:
Bij aankoop van een complete

VOETBALKAMER
bestaande uit bed - kast - bureau

een televisie incl. teletekst
+ een losse DVD-speler

GEHEEL GRATIS
HET VOETBALBED IN JE EIGEN FAVORIETE KLEUR.

Profiteer nu.

Kijk op: www.voetbalbed.nl of zie onze etalage.

Het EK-knoeikleed
Na de EK-tompoezen, de EK-wieldoppen, de EK-antennedopjes, de EK-

vla, de EK-glacés en de EK-sjaals werd het tijd voor iets héél anders:

Het EK-knoeikleed.

A
Speciaal voor het EK heeft Novilon het EK-knoeikleed ontwikkeld.

Een praktisch en uiteraard oranje kleed van twee bij drie meter van oersterk
Novilon dat bestand is tegen zo'n beetje alles wat voor de tv wordt genuttigd.

We noemen bier, koffie, satésaus, friet, chips, nasi, haring etc.
Doekje erover, klaar.

Met het knoeikleed onder de tv-bank zit de oranjestemming er meteen in. En
als onze voetbalmiljonairs dan ook nog eens zinderend spel laten zien, kan het
EK in Portugal niet meer stuk. De in het enthousiasme omgestoten bierblikjes,

koffiekopjes en frietbakjes zullen de pret in ieder geval niet bederven.

Het kleed wordt in een beperkte oplage gemaakt en is
voor € 25,- bij ons verkrijgbaar.

Voor
Mooier
Wonen

Voor al uw
ZONWERING

7131 EJ Lichtenvoorde
telefoon 0544-371844
www.tkz.nl

Rembrandtplein 9-11
telefax: 0544-377733

info@tkz.nl

Nu ook LWOO
in leerjaar 3 mogelijk

VMBO, dat moet je beleven!!!

tarmg College Herenlaan 2 Borculo tel 0545-271413

in de volgende afdelingen zijn nog plaatsen:

Administratie
Consumptief
Verzorging

In de afdeling Voertuigen is een wachtlijst

Weekblad Contact

de weg naar

Morden gewezen!

/[CAFÉ • RESTAURANT • ZAAL

Be Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

^^S-^^^^^^^

Wilma wil graag vrij met de

Keijenborgse kermis

Speciaal voor vader:

alle
tuiiihaarden

1/2 prijs

Qroot Roessfnk
b t o e n

Openingstijden: ma. t/m do. 8.00-18.00 uur,
vr. 8.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.

Adres: Vordenseweg 04, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22 • www.groot-roessink.nl

Uw advertentie in Weekblad Contact
valt beter op!

Wat kunt u winnen?
Hoofdprijs

Complete tuinset van Hartman,
ter waarde van € 289,-

van kwalitatief hoogwaardig kunststof, inclusief kussens.

Tweede tot en m«t tiende prijs

Barbecuepakket van de Keurslager,
ter waarde van € 50,-

Zo doat u ntMl Vanaf de begindatum van het EK Voetbal (12 juni) tot en met 29 juni krijgt u bij
elke tankbeurt een WK EK actiekaart bij Setfservice Station Weulen-Kranenbarg.
Vul deze kaart volledig in. Bij 'eindstand' voorspelt u de stand na afloop
van de normale speeltijd (dit kan dus een gelijkspel zijn!).
Hou dus geen rekening met een verlenging of net nemen van strafschoppen.
U mag met zo veel kaarten meedoen als u wilt. De kaarten moeten uiterlijk
29 juni 2004 worden ingeleverd bij Selfservice Station Weulen-Kranenbarg,
Enkweg 3, Vorden.

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes '

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217



Zondag 20 juni afscheidsdienst

Ds. Annemarie Hagoort bij vertrek:
'Ik heb een mooie tijd in Wichmond gehad'!

olitie varia GROEP

Zondag 20 juni neemt ds. Anne-
marie Hagoort afscheid van de
Hervormde Gemeente in Wich-
mond. Op 8 juli komt de ver-
huiswagen voorrijden en ver-
huist Annemarie samen met
haar man Roland Walpot en
haar twee kinderen Mirjam (13)

< en Adriaan (10) naar Sint Lau-
rens een dorp onder de rook
van Middelburg en qua inwo-
nertal zo'n beetje te vergelijken
met Wichmond. Daar wil Anne-
marie Hagoort een vervolg ge-
ven aan haar loopbaan als pre-
dikant.

Ze heeft totaal 12 jaren in Wich-
mond gewoond en gewerkt. En
met veel plezier, zo vertelt ze in
haar fraaie tuin aan de Dorps-
straat, pal naast de kerk. "Kijk", zo
wijst ze naar de prachtige kastan-
jebomen, die zal ik ongetwijfeld
missen. In een ren dartelen de ko-
nijntjes. De schommels en andere
speelattributen wijzen erop dat
haar kinderen zich ook hier naar
hartelust hebben kunnen uitle-
ven. " Ik denk ook wel dat Mirjam
en Adriaan in eerste instantie
Wichmond zullen missen en dan
met name de vriendjes en vriend-
innetjes. Gelukkig wennen kinde-
ren snel in een nieuwe omgeving",
zo zegt ze.

* En haar man Roland? "Ik ga ver-
trekken, dus hij moet gewoon
mee", zo zegt Annemarie lachend.
In werkelijkheid ligt het natuur-
lijk niet zo, we hebben er samen
veelvuldig over gesproken. Geluk-
kig is mijn man vanwege zijn werk
niet aan een bepaalde stad of
streek gebonden. (Roland Walpot
werkt in de hulpverlening, heeft
een "eigen bedrijf' en geeft trai-
ningen onder de noemer "Kante-
len van geweld". Hij heeft nl. een
training ontwikkeld die mensen

* leert om op een veilige manier ge-
weld op straat aan te pakken).
Trouwens mijn man heeft al wel
eens gezegd naar Nieuw Zeeland
te willen emigreren, nu wordt het
Zeeland, één woordje minder"!

Annemarie heeft de afgelopen ja-
ren zelf ook wel eens overwogen
om elders aan een nieuwe uitda-
ging te beginnen. Zegt ze: " Wan-
neer je het ergens goed naar de zin
hebt, zoals hier in Wichmond, ver-
trek je niet zomaar. Voor mij zijn

•^ vier criteria van essentieel belang.
Ten eerste de school, belangrijk
voor mijn kinderen. Het werk van
mijn man, gelukkig in dit geval
wat gemakkelijker in te vullen. De
huisvesting moet aan mijn wen-
sen voldoen en als laatste punt de
kerk. En dan bedoel ik de kerk in
zijn algemeenheid, de mensen
waarmee ik moet samen werken
e.d.

MENSENKENNIS
Wat dat betreft zit dat denk ik met

»• Sint Laurens wel goed. Ik heb een
goede indruk van de mensen ge
kregen. Mensenkennis speelt daar-
bij een belangrijke rol. Eind no-
vember vonden de eerste gesprek-
ken plaats, daarna hebben ge
meenteleden van Sint Laurens
hier in Wichmond een kerkdienst
bijgewoond. In totaal neemt zo'n
procedure een maand of vier in be
slag. Het werken als predikant zal
geen verschil met hier uitmaken.
Het mooie van het beroep als pre
dikant is, dat je een tijdlang met

mensen optrekt. Een kijkje in hun
leven krijgt waartoe je anders de
kans niet krijgt. Je komt zomaar
als vertrouwenspersoon in iemand
anders zijn leven binnenstappen",
zo zegt.

Terugblikkend heeft ze een goede
tijd gehad in Wichmond. In Sint
Laurens gaat zij ook vier dagen in
de week werken. Daar komt dan
nog een kerkdienst op zondag bij.
Zegt zij: " Veelal ben ik vier dagde
len (twee dagen) bezig met het
voorbereiden van de preek van
zondag, (liederenkeus, teksten ma-
ken, vertalingen etc). Ik probeer
telkens weer nieuwe preken te ma-
ken, geënt op de gebeurtenissen
van zeg maar alledag. De rest van
de week wordt ingevuld met "be
zoekwerk", voorbereidingen tref-
fen met bijvoorbeeld het leiden
van kerkdiensten tijdens begrafe
nissen. Soms toch wel emotioneel,
wanneer het bijvoorbeeld om kin-
deren gaat. Gelukkig heb ik dat
laatste hier niet meegemaakt", zo
zegt zij.

GEZAMENLIJKE KERKDIENSTEN
Net zoals in veel gemeenten in
Nederland, is ook de kerkelijke
belangstelling in Wichmond laag.
"In tegenstelling tot bijzondere
diensten, dan zit de kerk helemaal
vol. Als predikant moetje leren Ie
ven met "wel of niet veel kerkbe
zoek". Je moet je gewoon concen-
treren op de mensen die wel in de
kerk zijn. Proberen hen iets mee te
geven", zo zegt Annemarie Hag-
oort die met een goed gevoel te
rugdenkt aan de gezamenlijke
kerkdiensten met de katholieke
gemeenschap, zoals bijvoorbeeld
een gezamenlijke dienst in haar ei-
gen tuin, tijdens het 1200 jarig be
staan van Wichmond en een geza-
menlijke dienst tijdens de eeuw-
wisseling.

Over de kerkeraad zegt ze: "Ik heb

in al die jaren veel met deze raad
samengewerkt. We hebben hier
trouwens een erg goede kerke
raad, in geval van ziekte of i.d.
neemt de kerkeraad de dienst
over". Annemarie Hagoort is van
mening dat in de afgelopen 12 ja-
ren het werk van predikant wat
meer onder druk is komen te
staan. "Veel papierwerk e.d. Meer
openheid naar elkaar toe is goed,
aan de ene kant wordt het spran-
kelender en aan de andere kant
kom je knel te zitten. Ik vind het
van groot belang dat gemeente en
predikant elkaar de vrijheid moe
ten geven om met elkaar te wer-
ken. Vertrouw elkaar, geniet van
elkaar".

Trouwens Annemarie Hagoort kan
ook op een andere manier genie
ten. "Voor mij zelf en voor de kin-
deren kleren naaien en Bach Can-
tates zingen in de Lutherse kerk in
Arnhem. Dat soort plezierige din-
gen hoopt zij straks ook in Sint
Laurens te gaan doen. Het predi-
kant zijn zie ik meer als een ver-
volg op mijn werk in Wichmond.
De plaats zelf is wat dat betreft
niet bepalend". Eerst is er zondag-
morgen 20 juni om 10.00 uur nog
de afscheidsdienst in de Ned. Her-
vormde kerk in Wichmond.

Haar thema voor die dienst: "Bou-
wen aan de toekomst". Voor mij is
het weliswaar een afscheid van
Wichmond, maar de gemeente
hier gaat verder bouwen aan de
toekomst. Ik verwijs in mijn preek
naar Jozua 4, twaalf stenen in de
rivier de Jordaan. Stenen die mee
genomen werden naar het Beloof-
de Land. De stenen herinneren
eraan dat Gods hand zo sterk is,
zodat men destijds droogvoets de
Jordaan kon oversteken. God hield
het water tegen. De steen is een
herinnering maar met stenen kun
je tevens iets nieuws bouwen", zo
zegt Annemarie Hagoort.

Vrijdag 4 juni
Aan de Vierakkersestraatweg werd
een grijze container ontvreemd.

Er werd al rijdend gecontroleerd
op naleving van de verkeersregels.
Er werden diverse processenver-
baal opgemaakt o.a. niet handsf-
ree bellen, geen helm dragen, niet
stoppen voor rood licht en voor
het rijden met een bromfiets op
een fietspad.

Maandag 7 juni
Op diverse adressen is een controle
uitgevoerd op legaal vuurwapen-
bezit. De meeste vergunning-
houders hadden alles conform de
voorschriften in orde. Een betrok-
kene krijgt een waarschuwing.

Donderdag 10 juni
In de nachtelijke uren werd er een
alcoholcontrole gehouden. Een 8-
tal bestuurders hebben geblazen,
geen van hen had teveel gedron-
ken.

Open Dag
De Open ag van het nieuwe politie
bureau is goed bezocht. Het bureau
was geopend van 9.00 tot 12.00

uur en daar was een grote belang-
stelling voor. In de middaguren
werd de open dag voortgezet nabij
het Kasteel alwaar diverse voer-
tuigen te bezichtigen waren. Ook
hier kwamen veel mensen op af.
Al met al een geslaagde dag.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN, MET INGANG
VAN l JUNI
Gevonden: petje (groen); fietssleu-
tel (met een hanger van Formido);
telefoon (blauw Motorola).

Verloren: portemonnee (zwart
met tekst Staatsloterij).

De openingstijden van het politie
bureau in Vorden zijn gewijzigd.
Men kan binnenlopen tussen
10.00 en 12.00 uur. Vanaf l juni
2004 kan er via internet aangifte
gedaan worden op www.politie.nl

Wanneer u aan bureau aangifte
wilt doen, wordt er verzocht van te
voren te bellen voor een afspraak.

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Contact niet ontuantje
Klachtenlijn voor bezorging:

(0571)274058
of Drukkerij Weevers 551010

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,
bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Tropische warmte
Hoewel de zon het liet afweten,
zinderde het schoolplein van
warm weerzien en gonsde het
schoolgebouw van gelach en ge-
kletst. De reünie ter ere van het
125 jarig jubileum van de lagere
school Het Hoge was een enorm
succes. Met ruim 1100 bezoe-
kers kwam een stuk historie op-
nieuw tot leven.

Als midden veertiger kon ik met
een gerust hart vaststellen dat het
grijsgehalte hoog was. Dat geeft
een "jong gevoel" en dat was de
juiste stemming voor deze reis
naar mijn jeugd. Bij aankomst
stond er een lange rij te wachten
om het jubileumboek in ontvangst
te nemen en daar liep ik al tegen
een klasgenote aan. Het feest der
herkenning kon beginnen. De een
na de ander sloot zich aan bij de
groep en natuurlijk wilden we al-
les van elkaar weten. Sommigen
herkende je direct en bij anderen
moest je diep in je geheugen gra-
ven. Er waren "kippenvelmomen-
ten" als je de levenservaringen van
anderen hoorde, maar gelukkig
was de lach nooit ver weg.

Het hoogtepunt was voor mij het
weerzien met mijn hartsvriendin-
nen van toen. Alledrie onze eigen
weg gegaan en elkaar jaren niet
gezien en toch voelde het zo ver-
trouwd.

Het weerzien met de favoriete
meesters te Winkel en Reindsen
was speciaal. Zelfs na 33 jaar wis-
ten ze nog je naam. Dat heb ik
maar positief opgevat....

Waar je ook kwam in het gebouw,
de tent of het schoolplein, overal
liepen mensen van jong tot oud
met een enorme glimlach om hun
mond.
De ogen schitterden van plezier en
de warmte was voor iedereen voel-
baar. Dat gevoel wil ik graag vast-
houden als ik deze dag opberg in
mijn herinneringenkastje.

Bedankt organisatie voor het orga-
niseren van deze geweldige dag en
bedankt klasgenoten dat jullie er
waren!

Mariene Roovers-Gerritsen
Klas 1971

Gratis kennismaken met Flyball
De hondenschool KC Zutphen
start 5 juni met een nieuwe cur-
sus flyball voor honden vanaf
ongeveer l jaar oud.

De cursus wordt gegeven op het
terrein van KC Zutphen gelegen

achter wijkgebouw De Brug op
de hoek van de Thorbeckesingel
en de Emmerikseweg, tegenover
de skatebaan op zaterdagmorgen.

Tot augustus is de cursus gratis te
volgen.

Voor informatie en/of opgave:
Corrie Mulder, tel. (0575) 57 36 38
of Rob Nijland, tel. (0575) 52 26 56.
Of bezoek de website:
www.kczutphen.nl
Met deze cursus bezorg je je hond
en jezelf veel plezier. Welke hond is

er namelijk niet gek op balspelle-
rjes? De sport komt oorspronkelijk
uit Amerika en wordt ook in Neder-
land veel beoefend.

De hond wordt geleerd een appa-
raat te bedienen waaruit een bal
wegvliegt als hij met zijn poot op
een plankje drukt. Als hij dat onder
de knie heeft, stuurt de eigenaar de

hond over 4 hindernissen naar het
apparaat, daar vangt hij de bal en
brengt deze over de 4 hindernissen
weer terug.

Flyball is een teamsport welke recre
atief als in wedstrijdverband beoe-
fend kan worden. Als onvermoede
talenten zich aandienen kan er een
wedstrijdteam geformeerd worden.



Martine Dijkman onbevangen naar de
Nederlandse tenniskampioenschappen!

29e Drie weekendentoernooi sv Rato

Begin augustus worden op de
banen van het tenniscomplex
"Beekhuizen" in Velp, de Neder-
landse tenniskampioenschap-
pen gehouden. Onder meer de
categorie meisjes t/m 14 jaar.

Onder de 48 deelneemsters, de
veertienjarige Martine Dijkman,
die momenteel in haar leeftijds-
klasse als nummer 20 op de natio-
nale j eugdranglijst prijkt. Onlangs
werd ze met veel vertoon van
macht kampioen van Gelderland.
Een kampioenschap dat toch op fy-
siek gebied veel van de jeugdige
Vordense tennister vergde, zo
bleek achter af.

Thuis aan de Kapelweg in het
buurtschap Wildenborch blikt
Martine nog even terug op dat
kampioenschap. Heel even maar,
want de komende weken staan in
het teken van het naderend Neder-
lands kampioenschap. Martine: "
Op de finaledag van het Gelders
kampioenschap was ik ontzettend
zenuwachtig. Ik heb zelfs onder-
weg in de auto van pa en ma nog
overgegeven. Tijdens de wedstrijd
nergens last van gehad. Na de wed-
strijd begon het opnieuw. Alles
deed zeer. De hele week erna had
ik loodzware benen". De spanning
sloeg over op haar benen", zo vult
moeder Ina aan.

Blijkbaar is de spanning toch een
familiekwaaltje, want zo vertelt de
85 jarige oma Dijkman ( "oh, is "de
krante" hier, wat leuk") dat zij
thuis op de finaledag van haar
kleindochter ook erg last had van
zenuwen." hoe zou het haar gaan,
zou ze winnen". Het hield mij de
hele dag bezig", zo zegt oma die
haar kleindochter Martine vervol-
gens liefdevol door de haren
streek. " Het is toch ook zo'n leuk
deerntje, de anderen ook hoor", zo
voegt oma er aan toe.

Het gezin van Ina en Martin Dijk-
man is nl. "gezegend" met vier
dochters: Lisette (16), Evelien (15),
Martine (14) en Anneleen (11). En
het frappante is, alle vier meiden
tennissen. Niet zo vreemd want
ook pa en ma Dijkman zijn met
grote regelmaat op de tennisbaan
van "Vordens Tennis Park" te vin-
den. Voor met name moeder Ina
betekent "vier tennissende doch-
ters" dat zij, behalve op maandag,
alle werkdagen druk in de weer is
om haar kinderen naar de trainin-
gen te brengen ( b.v. Martine naar
Zevenaar!) en ze weer op te halen.
Daar komen dan de wedstrijden in
de weekends nog bij.

STILLETJES GENIETEN
"Ik kan je vertellen, dat kost niet
alleen veel tijd, maar kost ook veel
geld. Maar we hebben het er graag
voor over hoor. En ook bij moeder

Ina zenuwachtige trekjes, wan-
neer, in dit geval dus Martine, een
belangrijk toernooi moet spelen.
Zegt ze: " Als wij op de tribune zit-
ten kijken we alleen maar, be-
moeien ons nergens mee. Mijn
man Martin zit eigenlijk het liefst
alleen, rustig kijken en stilletjes
genieten. Een groot verschil met
sommige ouders langs de baan die
zich zelf soms nog belangrijker
vinden dan de prestaties van hun
eigen zoon of dochter".

En hoe kijkt Martine daar tegen
aan? "Ik vind het wel leuk dat pa
en ma meegaan. Ze laten me lek-
ker spelen en zeggen niets. Ook
vind ik het prettig wanneer mijn
zusjes komen kijken". Het komen-
de Nederlands kampioenschap
neemt Martine laconiek op. "Ik zie
wel hoe het gaat. Ik weet nu al dat
ik van de beste vijf meisjes niet
kan winnen. Ik heb al eens op an-
dere toernooien tegen hen ge-
speeld, maar nog nooit gewonnen.
Maar goed alles wat ik wel win, is
mooi meegenomen. In ieder geval
probeer ik ontspannen aan het
toernooi te beginnen", zo zegt
Martine Dijkman.

Het Nederlands kampioenschap
voor meisjes t/m 14 jaar wordt vol-
gens afvalsysteem gespeeld. Bij
verlies in de eerste partij is het ge-
lijk "over en sluiten maar". Marti-
ne: " Het hangt dus gewoon af van
de vorm van de dag. Heb je die
vorm niet, dan is het meteen ge
daan", aldus haar nuchtere visie.
Vorig jaar deed ze als 13 jarige
voor het eerst mee in de categorie
t/m 14 jaar. Martine: " Ik speel dus
dit jaar voor het laatst in deze klas-
se. Ik denk wel dat ik het afgelopen
jaar sterker ben geworden, maar
nog niet sterk genoeg. Daar werk
ik wel aan door meer aan kracht-
training te doen.

TRAINER HENK KLEIN HESSELINK
En dan komt de naam van Henk
Klein Hesselink ter sprake. Marti-
ne: " Henk is al jarenlang, mijn
trainer. Hij weet heel veel over ten-
nis. Ik praat er veel met hem over.
Tijdens belangrijke wedstrijden
heb ik altijd een voorbespreking
met hem. Dat geeft mij een rustig
gevoel", zo zegt Martine. "Henk is
eigenlijk een soort tweede vader
voor Martine", zo merkt moeder
Ina op. Of het nu de backhand is of
de forehand, eigenlijk vindt Marti-
ne haar sterkste kant dat ze snel
de zwakke punten van haar tegen-
stander ziet en daarvan weet te
profiteren. Behalve de trainingen
in Zevenaar onder leiding van
Henk Klein Hesselink, heeft Marti-
ne op de woensdag tijdens de club-
training in Vorden, een ideale
sparringpartner aan Reinier Ho-
gendijk. Moeder Ina: " Reinier
moet alle kracht bijzetten om van

Martine te winnen", zegt ze met
toch wel een spoor van trots in
haar stem! Martine Dijkman is een
meisje (soms veel te bescheiden zo
vinden haar zussen) dat niet met
haar tennissuccessen te koop
loopt.

Och zegt ze, wanneer ik weer op
school kom ( 2e j aars school Beeck-
land in Vorden) draai ik de knop
weer om. Niemand wist eigenlijk
dat ik kampioen van Gelderland
was geworden", zo zegt ze nuch-
ter. Haar grote voorbeeld is Justine
Henin. "Ik vind het leuk om naar
haar te kijken. Nee, de zusjes Wil-
liams absoluut niet". Richting toe-
komst zou Martine Dijkman graag
A- speelster willen worden. Spelen
in de Hoofdklasse. "Of dat er in zit?
Ik weet het niet, ik wil het wel pro-
beren".

De zussen Lisette, Evelien en Anne-
leen vinden het hartstikke leuk
dat hun zus Martine het zo goed
doet. De 16 jarige Lisette, student
aan het CIOS in Arnhem (die oplei-
ding wil Martine t.z.t. ook graag
volgen) maakt in verband met
haar eigen opleiding, analyses
over het spel van haar zus. "Lisette
is zeer kritisch. Ik lees altijd de ver-
slagen die ze maakt en daar heb ik
wel wat aan", zo zegt Martine die
tijdens het gesprek opmerkt: " Pa
heeft drie jaar geleden al eens be-
loofd dat hij hier bij huis een ten-
nisbaan zou gaan aanleggen, daar
is helaas nooit wat van terecht ge-
komen", zo zegt ze lachend. Moe-
der Ina legt uit: " Een tennisbaan
bij huis, zou betekenen, alleen
maar tennissen en er zijn natuurlijk
ook nog andere dingen (school)"
Hoewel, tijdens ons gezellige ge-
sprek werd ons één ding wel dui-
delijk: tennis is wel de "voertaal"
in huize Dijkman. "Weet je, zo
zegt Martine, een weekend zonder
tennis, ik zou niet weten wat ik die
dagen dan zou moeten doen".
Wellicht dat pa Martin, wanneer
hij deze uitspraak van zijn dochter
leest, hij toch nog overstag gaat'en
een baan gaat aanleggen!

Oom Jan Dijkman, die als sponsor
de kleding van de tennis spelende
dochters van zijn broer voor zijn
rekening neemt, heeft al beloofd
een tennisnet te willen aanbieden.
Hoe het ook zij, de familie Dijk-
man staat met beide (tennis) be-
nen op de grond. Afgelopen zon-
dag werd Martine ( zie foto's ) van-
wege haar Gelders kampioenschap
verrast met een rijtoer, aangebo-
den door haar vereniging "Vor-
dens Tennis Park". Wethouder Wi-
chers kwam ook nog even naar het
clubhuis om Martine te feliciteren
en haar sterkte te wensen voor het
aanstaande Nederlands kampioen-
schap dat van 2 tot 8 augustus in
Velp zal worden gehouden.

Zaterdag 5 juni, alweer het begin
van het laatste, dus derde week-
end van het drie weekenden toer-
nooi. Een hele dag was gereser-
veerd voor de D pupillen, 's mor-
gens 10 teams en 's middags 10 an-
dere teams. Het programma begon
om 9.00 uur. In 2 poules van 5 wer-
den e wedstrijden gevoetbald van
elk 15 minuten. 4 teams speelden
de kruisfinales, de nummers l en
2 uit beide poules. Het programma
liep iets uit waardoor de eerste D-
elftallen voor het middagprogram-
ma al arriveerden tijdens de prijs-
uitreiking. Gelukkig maken de
commissieleden tijdens de prijs-
uitreiking de kleedkamers schoon,
ze konden zich dus vast omkleden.
De prijzen van deze ochtend wer-
den als volgt verdeeld: Ie prijs,
aangeboden door Daewoo dealer
Groot Jebbink: Lunteren Dl; 2e
prijs, aangeboden door Fashion
Corner: Lochuizen Dl; 3e prijs,
aangeboden door Restaurant 't wa-
pen van Medler: Fe Trias D2; 4e
prijs, aangeboden door Indoor
Sport Vorden: w Vorden. De Fair-
play beker, aangeboden door MD
Meubelen werd gewonnen door
Lochuizen D2.

ZATERDAGMIDDAG 5 JUNI
Om 13.30 uur werd de aftrap ge-
daan in het middagprogramma.
Ratti Dl was er deze middag bij.
Wederom 2 poules van 5 en 15 mi-
nuten per wedstrijden. In poule B
steeg de spanning ten top toen
bleek dat na de poulewedstrijden
3 teams hetzelfde aantal punten
had waarvan 2 teams een zelfde
doelsaldoü Door middel van straf-
schoppen beslisten Ratti Dl en Pax
D2 wie de 2e plaats in de poule
had bereikt. Pax D2 won deze
strijd. In de kruisfmales werd er
ook een aantal keren beslist via

strafschoppen. Na een wederom
geslaagde middag werden de prij-
zen als volgt verdeeld: Ie prijs,
aangeboden door Super de Boer
Grotenhuis: Glanerbrug Dl; 2e
prijs, aangeboden door Beeftink
grondverzetbedrijf: ATC '65 D2; 3e
prijs, aangeboden door Hoveniers-
bedrijf Jeroen Bleumink: ATC '65
Dl; 4e prijs, aangeboden door Asya
Pizza-Shoarma: Pax D2. De Fair-
play beker, aangeboden door van
Zeeburg en Visser Makelaardij
werd gewonnen door Ratti Dl.

ZOND AG 6 JUNI
Het drieweekenden toernooi werd
op zondag 6 juni (haast traditio-
neel) afgesloten door de 7e klas
zondag/ reserve 6e klas zaterdag.
Ruurlo arriveerde even traditio-
neel rond 9.30 uur met trekker en
veewagen, voorbereid op alles!!
Onder mooie voetbalomstandig-
heden werd er om 10.00 uur afge-
trapt. Er werd gespeeld in 2 poules
van 5. ledere wedstrijd duurde 17
minuten en 30 sec. Het begin en
eindsignaal wordt tijdens de Ratti
toernooien altijd centraal gere-
geld, het voordeel hiervan is dat er
weinig tijdsuitloop is. Er werd
sportief maar wel gedreven gevoet-
bald.

Op het moment dat de zon goed
doorkwam werden de prijzen als
volgt verdeeld: Ie prijs, aangebo-
den door Wim Bosman installatie
bedrijf: Ratti 2; 2e prijs, aangebo-
den door Café Uenk: WHCZ 9; 3e
prijs, aangeboden door Hoveniers-
bedrijf Kettelarij: EGW 2. De Fair-
play beker werd gewonnen door
Ratti 4. Voor de meeste teams is dit
toernooi de afsluiting van het voet-
balseizoen, het bleef dus nog lang
onrustig op het gezellige terras
van de sv Ratti.

HET HOOFD
Ons hoofd is als een uithangbord,
Opvallend en ook aandachttrekkend.
Niet altijd belangwekkend;
Straalt soms verdriet, soms blijheid uit.

Daarbinnen zit een soort computer
Die alles goed laat functioneren
En tevens ons kan informeren
Hoe te handelen in ons leven.

'k Denk eveneens aan het geheugen
waarin 't verleden zit geborgen.
Zo denkt men niet alleen aan morgen.

Ons hoofd bevat nog veel geheimen,
't Is wachten op een groot talent
dat straks de hersenwerking kent.

Jos Wijnen

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De inwoners in
de gemeente Vorden worden
daarbij in de gelegenheid ge-
steld om op een gemakkelijke
wijze contact te leggen met de
leden van de CDA-fractie voor
vragen, opmerkingen of ge-
woon eens iets kwijt te willen
over gemeentelijke zaken.

Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor

zichzelf dan wel namens een ver-
eniging of instantie. Het is wense-
lijk, dat men zich van tevoren tele
fonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid en
in ieder geval diegene van de CDA-
fractie aanwezig is, die het be-
treffende onderwerp in zijn porte-
feuille heeft.
Om u vooraf telefonisch te melden
dient u contact op te nemen met
Ab Boers (fractievoorzitter CDA)
tel. 551157.

Duiven sport

P.V. VORDEN
Wed vlucht vanaf Epernay over een
afstand van circa 380 kilometer.

Uitslag: HA Eykelkamp l, 2, 3, 4,
5,12, 20; Comb. A en A Winkels 6,
8, 9,10,11,13,17; HJ. Stokkink 7,
15; M.M. Tiemessen 14, 19; C.
Bruinsma 16; DJ. Gotink 18.

Wedvlucht vanaf Orleans Saran
over een afstand van circa 560 km.

UITSLAG:
C. Bruinsma l, 15
J. Meijer 2,16, 20
HA Eykelkamp 3, 4, 5, 9, 17
H.J. Stokkink 6,13,18
M.M. Tiemessen 7, 12
Comb. A en A Winkels 8,10,14
Jitske Winkels 11
GA Wesselink 19.



Lisa Abbink winnaar etalagewedstrijd
Vrijdag 11 juni mocht Lisa
Abbink haar prijs in ontvangst
komen nemen bij free-wheel.
Zij stelden de hoofdprijs, een
paar skates, ter beschikking.

Voor de etalagewedstrijd die werd
georganiseerd door het Skeelerco-
mité in samenwerking met de Vor-
dense Ondernemers Vereniging
moest men langs bijna alle win-
kels in Vorden gaan om te kijken
wat er in de etalage lag wat met
skeeleren te maken had. Dit ivm
het Nederlands Kampioenschap
Skeeleren dat 5 juni in Vorden
werd gehouden.

Lisa vond de rugzak bij Martens
het moeilijkst te vinden, maar an-
deren hadden weer moeite bij an-
dere etalages.

De winkeliers van Vorden hebben
veel prij zen beschikbaar gesteld en
het Skeelercomité heeft een groot

Strada sports Vorden
bedwingt wederom Alpe d'Huez

V.l.n.r. Yvonne van der Burg namens de VOV, Derk Besselink namens
het Skeelercomité, Raymond Mars van free-wheel en in het midden een
glunderende Lisa Abbink

deel van de organisatie op zich ge-
nomen. Hieronder de definitieve

uitslag. De prijzen kunnen wor-
den afgehaald bij free-wheel.

UITSLAG ETALAGEWEDSTRIJD
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

naam
Lisa Abbink
K. Broekman
Wichert Gobas
Rob Weever
Kevin Weever
Ron Weever
Monique Krajenbrink
Anne Keurentjes
Marianne Kalff
M. Makkink
Anina Kroese
Aniek van Langen
Lianne van Langen
Ruben Golstein
Kevin Vliem
M. van Lier
Nicole van Stokkum
H. Gosselink
Lina en Nané Janssen
Renske Makkink
Iris heitkönig
J. en A. Klein Lenderink
Christiaan Deen
Greet Brummelman
Stijn Heitkönig
Ariët Kieskamp

woonplaats
Vorden
Vorden
Apeldoorn
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Ruurlo
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Warnsveld
Vorden
Vorden
Warnsveld
Toldijk
Wichmond
Zutphen
Vorden
Toldijk
Vorden

leeftijd
11
32
5 + opa
40
7
46
12
13
14
43
11
17
13
8
8
51
10
75
9 en 7
15
12
12 en 8
8
?
10
12

PRTJS
Skates van free-wheel
Cadeaubon Visser Mode
Pogostick Sueters+ wijnkoeler Polman
Cadeaubon Roosenstein
Verrekijker Martens
Cadeaubon Strada
Haarset Etos
Cadeaubon Strada + bidon
Cadeaubon Strada + bidon
Cadeaubon Strada + bidon
Cadeaubon Strada
Cadeaubon Vordense Tuin
Aftersun Apotheek
Verrekijker + Pennenset v Zeeburg
Pennenset + Paraplu v Zeeburg
Thermometer Siemerink
Cadeaubon DutchPC
Cadeaubon Kettelerij
Cadeaubon Yvonne + Plaza
Cadeaubon Ami
Cadeaubon Salon Marianne
2 Petten Anthony 's
Berenpakket VW en cadeaubon Plaza
Cadeaubon Groenteman
Vordense koek Bakker Joop
Vordense koek Bakker Joop

Al gekeken op www.contact.nl
voor het allerlaatste plaatselijke nieuws?

Dit jaar organiseren de dames
van Trekker Evenementen
Commissie (TEC) De Graafschap
voor de tweede maal een tractor-
toertocht speciaal voor dames.
Vorig jaar reden er 25 enthousi-
aste dames mee met hun eigen
of geleende tractor.

Deze 2e damestoertocht wordt ge-
reden op zaterdag 21 augustus. Op
zaterdagochtend vanaf 9.00 uur is
de aanvang en inschrijving van de
tocht op boerderij en SVR camping
De Prinsenhoeve aan de Mosselse-
weg te Vorden. De start vindt om
10 uur plaats. De lunchpauze
wordt gehouden bij camping het
Haller aan de Hallerweg te Ruurlo.
De tocht is circa 40 kilometer lang
en gaat door de gemeenten Vor-
den, Lochem, Ruurlo en Hengelo.

Deelname aan deze damestoer-
tocht kost € 10,- per persoon. Hier-
voor krijgt men koffie of thee met
een koek, lunchpakket, program-
maboekj e/routebeschrijving en
een aandenken. Opgeven kan tele-
fonisch vanaf heden bij: Esther Dij-
kema, tel. (0573) 44 22 02, na 18.00
uur). De opgave voor de toertocht
kan ook per e-mail.
Stuur dan een e-mail naar:
TECdeGraafschap@chello.nl o.v.v.
2e Damestoertocht De Graafschap
21 augustus, met daarin de volgen-
de gegevens: naam, adres en woon-
plaats van de deelnemer en het

merk, type, en bouwjaar van uw
tractor. De inschrijving is pas defi-
nitief als het inschrijfgeld is over-
gemaakt op rekening: 30.14.19.728
ten name van TEC De Graafschap
te Vorden en onder vermelding
van Damestoertocht en uw naam
en adres. Zodra de betaling ont-
vangen is, ontvangt u een bevesti-
ging en een routebeschrijving
naar de start.

Deelname aan de toertocht is ge-
heel op eigen risico en uw tractor
dient verzekerd te zijn. Voor meer

informatie kan men contact op-
nemen met Suzanne Nijenhuis en
Esther Dijkema, bereikbaar op
telefoonnummer: (0573) 44 22 02.

Deze toertocht wordt onder auspi-
ciën van de Oude Tractor en Moto-
ren Vereniging (OTMV) afdeling
Gelderland gereden. De OTMV
viert dit jaar haar 5e lustrum.

Dit wordt gevierd in het eerste
weekend van september bij Mane-
ge De Heksenlaak te Barchem met
een grote show.

Net als vorig jaar waren een
aantal leden van Strada sports
Vorden weer van de partij bij
een lang weekend fietsen in de
franse alpen. Samen met Family
Fitness Lochem en Strada
sports Vaassen werd er in het
Pinkster weekend met 30 perso-
nen intrek genomen in hotel La
Douce Montagne in Allemont.

In de loop van vrijdag 28 mei drup-
pelden de deelnemers binnen en
werd er kennis gemaakt en een
drankje genuttigd. Na het avond-
maal zocht iedereen zijn of haar
slaapvertrek op om de volgende
dag fit aan het ontbijt te verschij-
nen. Op zaterdag 30 mei stond er
een rondje Col d'Onnon op het
programma om de benen klim
klaar te maken. Deze ronde varië-
rend van 40 tot 110 km met de no-
dige beklimmingen en afdalingen
zou een goede opwarming zijn
voor wat er de volgende dag te
wachten stond.

De middag werd al zonnend of
fietsend doorgebracht, 's Avonds
stond weer het beroemde BBQ op
het programma wat wederom fan-
tastisch georganiseerd was door
het hotel en zijn kok. Natuurlijk
werd het deze avond niet laat, Al-
pe d'huez stond de volgende dag
op het programma! Zondag 31
mei, spanning op de gezichten bij
de deelnemers aan het ontbijt.
Nog een beetje stram in de benen
van de ronde van zaterdag. Zou-
den de SPINNING® lessen en de

wegtrainingen (Posbank, Holter-
berg) afdoende zijn geweest?
Om 9.30 uur vertrok de groep rich-
ting Bourg d'Oisand waar om +/-
10.00 uur de klim naar Alpe d'Hu-
ez van start ging. Wederom bleken
de eerste 4 bochten weer enorme
kuitenbijters te zijn, alsof je tegen
een muur op fietst.
De weersomstandigheden waren
fantastisch, 25 graden en een lek-
ker zonnetje. Het uitzicht gewel-
dig, veel sneeuw dit jaar. Na bocht
"17" leek het wat vlakker te wor-
den, het verschil tussen de snelste
(uiteindelijk rond het uur) en de
langzamere (net binnen de drie
uur) was al aanzienlijk.
Boven op de top vroegen enkelen
zich af wanneer het minder stijl
zou worden, en werd het boven
komen gevierd. Na wat foto's en
omhelzingen werd de afdaling
ingezet, wat ook dit jaar weer spec-
taculaire snelheden opleverde.
Na een pastaatje werden de eerste
alcoholische en non-alcoholische
drankjes besteld om de prestatie te
vieren, dit werd tijdens en na het
avondeten uiteraard doorgezet. De
fietsen werden weer inde busjes
geladen voor vertrek, zodat we de
volgende ochtend meteen weg
konden.
Maandag l juni ontbijt en vertrek
richting Nederland. Tijdens het af-
scheid nemen van elkaar en het
hotel personeel werd er vastgelegd
dat we volgend jaar weer van de
partij zullen zijn op Alpe d'Huez.
Maar eerst.l jaar trainen bij Strada
sports!

Vrij veilig campagne
Op l juni is de nieuwe nationa-
le Vrij Veilig Campagne van
start gegaan met onder andere
spots op radio en tv. De campag-
ne heeft als doel om condoom-
gebruik te stimuleren ter be-
scherming tegen seksueel over-
draagbare aandoeningen (soa).
Het aantal soa is de afgelopen
drie jaar toegenomen. De cam-
pagne van Soa Aids Nederland
richt zich met name op jonge-
ren want uit onderzoek blijkt
dat jong geleerd, is oud gedaan'
geldt voor condoomgebruik.

DE SPIJT ACHTERAF
In 2 verschillende tv-spots wordt
een verliefd stelletje gevolgd dat er
geen rekening mee houdt dat een
van hen een soa onder de leden
heeft. De confrontatie met de soa

wordt in beeld gebracht. De spot
maakt duidelijk dat je de soa uit-
eindelijk aan jezelf te danken
hebt. Jij bent immers zelf verant-
woordelijk voor het gebruiken van
een condoom. De situatie in de
spot is heel herkenbaar. Hoe ver-
liefderjongeren zich voelen, des te
lastiger het voor ze is om zich voor
te stellen dat de partner een soa
kan hebben. Maar de spot maakt
ook duidelijk dat een soa iedereen
kan overkomen. Ongeacht of je een
relatie hebt of een one night stand.

MEER INFO:
• Soa Aids Nederland, tel. (020)

626 26 69.
• Voor meer informatie over de

regionale activiteiten: neem
contact op met de GGD in de
betreffende regio.

Zonen uit drie zigeunerfamilies

Midzomeravondconcert
van Sonnekai
Aan de vooravond van de lang-
ste dag is het weer feest in de
Orangerie bij Huize Ruurlo.
Het zigeunerorkest Sonnekai
brengt dan een schitterend
Midzomeravondconcert met
Gipsy Jazz in de traditie van de
befaamde 'Hot Club de France'.

Het jeugdige gezelschap, de oudste
van de vier musici is net vijfen-
twintig, wordt gevormd door zonen
uit drie muzikaal wereldvermaarde
zigeunerfamilies: Reinhardt, Rosen-
berg en Weiss.

De formatie bestaat uit Watti Ro-
senberg (viool), Faifie Reinhardt
(gitaar), Sammy Weiss (gitaar) en
Fremdo Rosenberg (basgitaar).

De jongens van Sonnekai spelen
fantastisch. Hun debuut-cd kreeg
al meteen internationaal lovende
kritieken. De bekende muziekre-
censent en gipsy-kenner Tschavolo

Schmitt schreef: "In heel Frank-
rijk, België en Duitsland ben ik
nog niet Organisatie en kaart-
verkoop.

Het concert vindt plaats onder aus-
piciën van de Group Ruurlo for
Arts and Music (GRAM).

De grote zaal van de Orangerie in
de mooie kasteeltuin van Huize
Ruurlo wordt ter beschikking van
de organisatoren gesteld door
Metos Rendisk Grootkeukentech-
nieken te Ruurlo.

De organisatie is in handen van
Ineke en Arend Voortman (Klan-
derman Communicatie/Research),
Slootsdijk 9, 7261 SB Ruurlo; tel.
(0573) 49 18 10 of 45 20 75; email:
a.j .voortman@planet.nl

Hier kan men ook terecht voor
verdere informatie en het bestel-
len van kaarten.



Zaterdag 19 juni kindermiddag

Midzomerfeest
Vordense damesdubbeltennis kampioen

Zaterdagmiddag 19 juni a.s.
vind er in de feestweide bij
kasteel Vorden een gratis kin-
dermiddag plaats.

Deze middag wordt georganiseerd
door de STEVO en haar medewer-
kers en deze hopen dat dit weer

net zo'n succes wordt als afgelo-
pen jaar. Tijdens deze kindermid-
dag zal het de kinderen aan niets
ontbreken zo is er een luchtkus-
sen, ballenbak, schminkclown en
een figuurballonnenclown. Daar-
naast zal er een optreden zijn van
clown Leandro. Ook is er een pop-

cornkraam, suikerspinkraam en
in de oranjabar is er gratis ranja.
Aan het einde van deze middag is

nog de ballonnen wedstrijd.c-r
Voor de ballonnen die het verst ko-
men zijn er drie prijzen beschik-
baar gesteld door YVONNE mode-
speciaalzaak voor de jeugd.

Staand vJ.n.r. Ada Leefiang, Rita v. Helden, Ans v.d. Vlekkertjopie v. Hunnik
en zittend: Carry Spiegelenberg

Afgelopen donderdag 10 juni
speelde het damesdubbelteam
2e klasse hun laatste competi-
tie wedstrijd thuis tegen Lo-
cheml.

Met een 3-1 overwinning haalden
zij het kampioenschap binnen met
l punt voorsprong op nr. 2, De Does
l, waarop vervolgens het kam-
pioenschap kon worden gevierd.

Vorden gaat weer bruisen

Vrijdagavond is het dan weer zo
ver, voor de inwoners van Vor-
den en omtrek heeft de STEVO
het midzomerfeest weer klaar
staan. Dit feest voor Vordena-
ren door Vordenaren beleeft
dan haar tweede editie.

Met dit feest wil de STEVO de
saamhorigheid van de Vordenaren
tegemoet komen door een gezellig
feest neer te zetten waar men el-
kaar kan treffen onde^ het genot
van een biertje en een goed stukje
live muziek van de band Embers,
na 00.00 uur is er nog een optre-
den van een bekende Vordense dj
"DJ Oliver" (voor meer info zie
www.stevo.nu).

Ook is de STEVO er zeer trots op
dat de Vordense ondernemers dit
feest een warm hart toe draagt.
Men hoopt dan ook dat deze editie
van het midzomerfeest de vorige
zal over treffen en hebben daarom
een feesttent laten komen die gro-
ter is dan die van afgelopen jaar!
Deze zal voorzien zijn van een ge-
deeltelijke dansvloer, dit om de
sfeer te vergroten. De organisatie
heeft er in ieder geval al veel zin in
en hoopt dat heel Vorden (jong en
oud) naar de feesttent bij het kas-
teel komt.
De voorverkoop is bij Fashion
Corner, Tankstation Weulen Kra-
nenbarg en sporthal 't Jebbink en
duurt t/m donderdag 17 juni.

RTV-ers
presteren goed
De afgelopen week hebben leden
van RTV Vierakker-Wichmond
goed gepresteerd.

Reynold Harmsen uit Vorden werd
in de Omloop van Vroomshoop
zelfs derde bij de A-amateurs. Dit
was een wedstrijd over 50 kilome-
ter en in totaal zestig rondjes. In
het begin van de wedstrijd waren
er al gelijk acht man weg.

Maar tien ronden voor het eind
werden die weer ingehaald door
het peloton. In de laatste ronde
probeerde Reynold nog weg te ko-
men en als eerste over de finish te
komen. Dat leek bijna te lukken.
Hij kwam als eerste door de laatste
bocht. Maar helaas voor hem kwa-
men Harold Fischer uit Driel en Pa-
trick Euren uit Wierden net iets
eerder over de streep. Ook Jan Pie-
terse uit Warnsveld heeft het afge-
lopen weekend goed gepresteerd.
Hij werd zesde in de Ronde van Sp-
rundel. Hij won de pelotonsprint
bij de Masters. Volgens Jan was het
een zwaar parkoers met alleen
maar klinkerwegen.

Peter Makkink is vorige week
woensdag negende geworden in
een wedstrijd om de kerk in El-
speet. Door het bochtige parkoers
was het peloton bij de finish hele-
maal verbrokkeld. Peter kwam als
eerste over de finish van de derde
groep. Thijs van Amerongen is der-
de geworden bij het NK-tijdrijden
bij junioren. Thijs werd dit winter
al Nederlands kampioen veldrij-
den. Op dit moment fiets Thijs een
etappekoers in Zwitserland.

Vissen

Op woensdag 9 juni is de 4de seni-
oren wedstrijd gevist in de berkel
te Almen. Er waren 17 deelnemers.
Er is totaal 5040 gram vis gevangen.
1. M Dekkers 1920 gr.; 2. W. Vree
man 1550 gr.; 3. R. Golstein 400 gr.;
4. W. Bulten 200 gr. en 5. R Vel-
horst 180 gr.

Uitbreiding Skatebaan

Wij willen de gemeente bedan-
ken voor de uitbreiding van de
skatebaan. We willen wethou-
der Wichers en meneer Nies-
sink speciaal bedanken voor de
skatemiddag. Daarom een dik-
ke pluim voor de gemeente.

Met vriendelijke groet,
Daan Wiegerinck, Michel Steman,
Michel Loman, Angelo Peppelink-
hausen, Jorn Michielsen, Jarno
Messing, Frank Hiddink, Twan
Groot, Sander Greven en Bas van
der Veen.

Zwemvierdaagse in
zwembad 'In de Dennen'
Feest in het Vordense zwembad
'In de Dennen'. Daar begint
maandag 21 juni voor het 30e
achtereenvolgende jaar de zwem-
vierdaagse. De deelnemers kun-
nen per dag kiezen uit twee
afstanden t.w. 250 meter (10 ba-
nen) of 500 meter (20 banen).

Op de eerste dag kan er alleen s'
avonds tussen 18.30 en 20.00 uur
gezwommen worden. Vanaf dins-
dag 22 juni t/m vrijdag 25 juni zijn
er twee mogelijkheden om te
zwemmen, ofwel s' morgens tus-
sen 7.00 en 10.00 uur of s' avonds
tussen 18.30 en 20.00 uur.

De medailles worden vrijdag-
avond 25 juni om 20.00 uur op het
bad uitgereikt. Men kan zich aan
de kassa van het zwembad in-
schrijven. De kosten bedragen t/m
20 juni (voorinschrijving) drie eu-
ro per persoon. Vanaf maandag 21
juni 3,50 euro. Tijdens deze zwem-
vierdaagse kunnen de deelnemers
door vrienden, bekenden, ouders
e.d. gesponsord worden. (Een be-
paald bedrag per gezwommen
baantje inzetten voor een deelne-
mer/ster die aan deze zwemvier-
daagse). Het totale sponsorbedrag
komt ten goede aan het Ronald
Mc. Donald Kinderfonds.

De volgende wedstrijd is op zon-
dag 4 julli in het twentekanaal.

Op donderdag 10 juni is de 3de
jeugdwedstrijd gevist in de vijver
te Warnsveld.
Er waren 23 jongens en 3 meisjes
ze vingen in totaal 20 meter en 34
cm vis.

1. Twan Eggink 331 cm
2. Luuk Heuvelink 235 cm
3. Mark Huetink 152 cm
4. Elvira Groot Jebbink 146 cm
5. Niels Ruiterkamp 127 cm

De volgende wedstrijd is op
donderdag 24 juni in de Berkel te
Lochem.



70 JAAR

JUBILEUM-
ACTIE

51 )°/0
D

WEEKBLAD

CONTACT

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten

laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

drukker i j
CERTIFICAATHOUDER

Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS E LIMA, TEL (0544) 37 13 23

Jeep

EXIT
nog even en dan:
De winter komt eraan
echt waar dus

OPRUIMING
ZOMERCOLLECTIE
start dinsdag 15 juni

CAKEWALK

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

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

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

I.) A N CIN G / / D IS C O T H E E K _

MAX

Bobbus opstapplaatsen
Voröen, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyeweg - De Kei 21:50

* Eefde, De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45 * Geesferen, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *

Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,

Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.
Voor meer/nfo kijk op WWW.WITKAMP.COM

Weten wat je koopt, dat kan bij
DARTEL

TRAMPOLINES
Grote showtuin, enorm assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur

vr. 10.00-20.30 uur
za. 10.00-16.00 uur

(sept-mrt op afspr. 0314 39 16 87)
Broekstraat 22, Zelhem

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

H de Bos

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 1534

VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

KEUKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

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

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € l 89.°°

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 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt 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

OFFICIËLE PUBLIEKE AANKONDIGING

MASSALE
LIQUIDATIE-VERKOOP

van gehele omvangrijke importeurs- en groot-
handelvoorraad

PERZISCHE /OOSTERSE TAPIJTEN,
CHINESE-/NEPAL TAPIJTEN

ALSMEDE BERBERS.

d.m.v. rechtstreekse verkoop aan particulieren
zonder tussenkomst van detailhandel,

zonder enige opslag of bijkomende kosten.
Alle tapijten zijn voorzien van een echtheids-/herkomst,
alsmede garantie certificaat. Als u deze grote tapijt/liqui-
datie verkoop mist, dan mist u de kans van uw leven om
een blijvend waardevol tapijt van buitengewone allure te
verwerven.

tegen 1/4 van de winkelwaarde,
in alle gangbare afmetingen zoals eetkamer-, salon-,
hal- en tafelmaten.

Tot deze thans ter liquidatie opgedwongen voorraden ter
waarde van enige miljoenen, behoren o.a. zijden
Quooms, Isphahans, Nains, Mesheds, Tabriz, Herekes,
Afshari's, Heriz, Bidjars, Kars, Keshans, Yayalis, Kazaks,
Shirvans, Belouchistans, Yagcebedirs, Kashmirs,
Doosemealtis, etc. etc. etc. in vele maten (ook zeer grote)
en variëteiten. Chinese tapijten in de zwaarste knopingen
uitgevoerd in vele pastei tinten. Authentieke tapijten uit
Nepal! Marokkaanse Berbertapijten (zware kwaliteit) in
vele maten. Alles moet verkocht worden ongeacht de
prijs. Stuk voor stuk voor een fractie van de waarde al
vanaf € 50,- per stuk.
U KUNT OOK PINNEN.

HOTEL „T ZWAANTJE"
Zieuwentseweg 1

Lichtenvoorde
VRIJDAG 18 JUN111.00-16.00 uur

ORIENTA 0653944431



Dutch Open wegrace Kaalte

Swen Ahnendorp supersport

Afgelopen weekend werden er
op de Luttenbergring in Raalte
weer de traditionele races ge-
houden om het Nederlands
kampioenschap.

De trainingen werden onder wisse-
lende weersomstandigheden gere-
den. De training in de 250-cc werd
gedomineerd door Jan Roelofs,
Hans Smees eindigde als derde
achter Patrick Lakerveld. Bram
Appelo behaalde de zesde plaats.
Tonny Wassink en Mile Pajic wa-
ren er dit keer nog niet bij door
hun blessures. Zij zullen er de vol-
gende wedstrijd in Assen weer bij
zijn. In de supersport behaalde
Arie Vos een vijfde plaats voor het

Pajic Kawasaki team, Swen Ahnen-
dorp werd slechts twintigste. Har-
ry van Beek eindigde de trainingen
als zevende voor het Hartelman
Yamaha team. In de 250-cc werd er
fel gevochten om de eerste plaats
tussen Patrick Lakerveld en Jan
Roelofs, echter Roelofs was te gre-
tig voor de overwinning en viel er
af. Hans Smees werd op grote ach-
terstand gereden maar werd wel
tweede nadat hij de snelste ronde
van de wedstrijd had gereden.
Bram Appelo behaalde de vierde
plaats in deze wedstrijd.

In de supersport werden er twee
races gehouden die beiden meetel-
den voor het kampioenschap. Barry

Foto: Henk Teerink

Veneman wist beide races te winnen.
In de eerste race behaalde Arie Vos
een derde en Harry van Beek een
zevende plaats. Swen Ahnendorp
ging in de eerste bocht al recht
door en hield het verder voor ge
zien. In de tweede race kwam Arie
ten val en Harry viel uit. Swen
werd in deze race elfde. De volgen-
de race voor het kampioenschap is
in augustus end an hopen ze er be-
ter bij te zitten. Andere Martens
werd afgelopen zaterdag derde bij
een cup wedstrijd die in Assen
werd gehouden. Over twee weken
zal 250-cc coureur Hans Smees
meedoen aan de TT en Bram Appelo
aan het Europeesch kampioen-
schap.

Orangerie concert

Het Orangerie concert van zon-
dagmiddag!3 juni werd gege-
ven door de sopraan Henriette
Feith en de theorbespeelster
Regina Albanez.

Dat het publiek kon luisteren naar
een theorbe - zeg maar simpel een
luit met tevens bassnaren - was
bijzonder, al komt de theorbe in
de hedendaagse uitvoering van ba-
rokmuziek meer en meer in
zwang. De liederenmiddag stond
geheel in het teken van de vroege
Italiaanse Barok (eind 16e, begin
17e eeuw). De musiciennes had-
den een evenwichtig programma
samengesteld waarin ook compo-
sities van vrouwelijke Italiaanse
componisten (Barbara Strozzi, de
gezusters Caccini) waren opgeno-
men. Uiteraard ontbrak Montever-
di niet, uitgevoerd werd het enig
overgebleven stuk uit zijn opera

'Arianne', Lamento d'Arianne. In
de vroege Italiaanse barok kwam
de nadruk te liggen op de ene
zangstem, die de tekst, die als het
belangrijkste werd gezien, vertolk-
te. De muziek had als basso conti-
nuo een ondersteunende rol Van-
daar het ontstaan van de theorbe
die met zijn bassnaren voor dit
basso continuo kon zorgen. Dat
een theorbe ook speels en rijk kan
klinken liet Regina Albanez horen
in haar solostukken van Kapsber-
gen en Picdnini.

Imponerend was hoe beide ver-
tolksters in uitstekende samen-
werking de vroege barokliederen
ten gehore brachten. Henriette
Feith beschikt over een volle, soe-
pele sopraanstem. Met haar zeer
inlevend vermogen en perfecte
dictie wist zij een toch voor de ge
middelde muziekliefhebber niet

zo eenvoudig repertoire zeer toe-
gankelijk te maken. Daar zij te-
vens, waar dat nodig was, een goe-
de uitleg gaf van het uit te voeren
werk maakte de muziekbeleving
nog intenser. Soms had men even
het gevoel terug te zijn in de mid-
deleeuwen toen de troubadour in
de kastelen zijn minneliederen, zij
het minder professioneel, tot klin-
ken bracht.

Het was een heel bijzondere mu-
ziekmiddag. De nablijvers werden
tijdens de fotosessie nogmaals ver-
gast op het tedere 'Amarilli, mia
bella' van Guilio Caccini (inder-
daad, de vader van de compone-
rende zusters), wat de uitvoeren-
den een spontaan en zeer welver-
diend applaus opleverde. Hopeüjk
willen de beide musici nogmaals
naar Ruurlo komen voor een ver-
volgprogramma.

Lezers schrijven

Honderd jaar VW
inVorden
Een honderdjarig jubileum, dat is
toch niet niks! Als vrijwilligers van
de VW Vorden zijn wij erg trots op
deze mijlpaal. Groot was echter
onze teleurstelling toen op de
receptie van het VW-bestuur op 7
juni jl. bleek dat, met name uit het
toeristisch bedrijfsleven, slechts

weinigen het de moeite waard
vonden om hun gelukwensen aan
te komen bieden. Wanneer men
van ons wel een goede inzet ver-
wacht, is het erg demotiverend om
te constateren dat dit blijkbaar
niet gewaardeerd wordt. Wij ho-
pen dan ook dat er in de komende
tijd wat meer betrokkenheid bij de
VW Vorden getoond zal worden.

Namens de vrijwilligers van de
VW Vorden

Joke te Velthuis
(0575)553222

Ruurloërs Oldtimerrit
Na het grote succes van vorig
jaar organiseren een negental
oldtimerbezitters uit Ruurlo
zondag 4 juli opnieuw een Old-
timerrit voor auto's en motoren
vanuit Ruurlo.

Vorig jaar kon de groep oldtimer-
bezitters onder aanvoering van
Carl Lankveld maar liefst negentig
deelnemers inschrijven voor de
toertocht. De bijna tachtig kilome-
ter lange toertocht door de regio is
door Wilma Zonnenberg en Arjan
Ribbers uitgezet. Alle deelnemers
die vorig jaar deelnamen zijn door
de organisatoren opnieuw uitge-
nodigd om aan de tocht deel te ne-
men. Daarnaast zijn natuurlijk
ook andere eigenaren van auto's
en motoren die ouder zijn dan 25
jaar van harte welkom. De oldti-
merrit is niet verbonden aan een

bepaald auto- of motormerk. Veel-
al vinden toertochten voor oldti-
mers namelijk plaats die verbon-
den zijn bepaald merk en type.
Maar bij dé Ruurlose toertocht is
elk merk en type van harte wel-
kom. Dat maakt de tocht ook zo
specifiek. Als startlocatie is zondag
4 juli weer gekozen voor camping
De Bremstruik aan de Koskamp-
weg. Deelnemers kunnen zich
daar direct na het middaguur in-
schrijven voor de tocht. Na de toer-
tocht kunnen de auto's en moto-
ren in alle rust bij De Bremstruik
bekeken worden. Het inschrijfgeld
voor deelname bedraagt vijf euro
per persoon inclusief twee con-
sumpties. Voor meer informatie
over de tocht kan men contact op-
nemen met Carl Lankveld, tele-
foon 06 27060292. Voorinschrij-
ving is niet noodzakelijk.

Avondrondleidingen
Pinetum 'De Belten'
In het met natuurschoon rijk
bedeelde Vorden kan men zich
op de dinsdagavonden in juli
en augustus rond laten leiden
in Pinetum 'De Belten'. Wat
moet men zich hierbij voor-
stellen? Een Pinetum is een
botanische tuin met een sys-
tematische verzameling van co-
niferen en naaldbomen.

Op het schilderachtige terrein met
slingerende graspaden, 1,7 hectare
groot en ingebed in het landgoed
"De Belten" groeien en bloeien
ruim 900 verschillende naald-
bomen onderverdeeld in zeven fa-

milies en hierbinnen weer vijftig
geslachten en soortnamen. Het
natuurgebied is een toevluchts-
oord voor vele soorten vogels en
bij de vijver is het gekwaak van de
kikkers soms bijna niet te over-
stemmen. Het Pinetum wordt on-
derhouden door particulieren en
zij, evenals de bestuursleden van
de Stichting Pinetum de Belten,
hopen dat velen de weg weten te
vinden naar deze unieke verzame
ling. Bij de ingang van het land-
goed, Wildenborchseweg 15 te
Vorden, wordt op dinsdagavond
verzameld voor de rondleiding.
Voor meer info (026) 495 24 04.

Consequenties uitstel
EU-dierenpaspoort
10 Juni is in Brussel besloten tot
een versoepeling van de over-
gangsmaatregel met betrek-
king tot de nieuwe Europese re-
gels voor het reizen met gezel-
schapsdieren. Zoals De Graaf-
schap Dierenartsen eerder via
deze krant heeft aangegeven
zou het nieuwe EU-dierenpas-
poort vanaf 3 juli 2004 worden
ingevoerd.

Deze invoering is uitgesteld tot l
oktober 2004 omdat van de 25 lid-
staten velen nog niet klaar zijn
met de invoering.

Omdat in Nederland reeds een EU-
paspoort voor gezelschapsdieren
wordt uitgegeven, heeft dit voor
de Nederlandse diereigenaren
geen consequenties. Vanaf 3 juli
2004 kan men binnen de EU vol-
gens de nieuwe regels op reis waar-
bij geldt:
• Het dier moet in het bezit zijn

van het Europese dierenpas-
poort

• Het dier dient geïdentificeerd te
zijn

• Het dier moet een geldige rabiës-
vaccinatie hebben.

Hoe luidt nu de nieuwe overgangs-
maatregel:

Tussen 3 juli 2004 en l oktober
2004 zullen honden, katten en
fretten bij de Europese grenzen
worden toegelaten wanneer zij
voldoen aan:
1) nieuwe gestandaardiseerde EU-

eisen gesteld in de verordening
2003/998/EC.

of
2) de nationale eisen van de EU-lid-

staat van binnenkomst die vóór
3 juli 2004 van kracht waren
(voor reizen vanuit landen waar
nog geen paspoort wordt uitge-
geven).

Dus nogmaals: eigenlijk verandert
er voor de Nederlandse diereige-
naar niets aangezien in Nederland
het nieuwe dierenpaspoort al
geïmplementeerd is.

Bij de Graafschap Dierenartsen
kunt u dus uw oude paspoort la-
ten vervangen voor het nieuwe
paspoort. Bij het enten van uw
huisdier tegen hondsdolheid (Ra-
biës) ontvangt u automatisch een
nieuw paspoort. Voor afspraken of
informatie kan men contact opne
men met een van onze locaties:
Hengelo (0575) 46 14 20, Ruurlo
(0573) 45 12 00), Steenderen (0575)
4512 66, Vorden (0575) 5512 77 en
Zutphen/Leesten (0575) 57 11 01.



Meer tuin in een handomdraai
11 praktische tuintips
hovenier kan je helpen Je terras gebruik je het meest

De hovenier is er om problemen in je
tuin voor je op te lossen. Die moeilijke
hoek mooi maken. Zorgen voor de
juiste verhoudingen tussen de dingen.
Hij maakt meer leefruimte, terwijl het
toch groener kan worden en kent
slimme trucs om inkijk tegen te gaan.

Voor een hovenier is een kleine tuin
net zo belangrijk als een grote. Een
hovenier heeft verstand van alles
wat in een tuin kan gebeuren: van
bestraten tot metselen, van vorm-
geving en vijver tot alle soorten

beplanting. Het is een van de
mooiste, veelzijdigste en creatiefste
beroepen die er zijn.

Voor een betrouwbare, hovenier bef
je het Hoveniers Informatiecentrum
(HIC): 030 - 659 55 50, mail naar
info@hoveniersinfo.nl of kijk op
www.hoveniersinfo.nl.

De hovenier wil ook graag je tuin
voor je verzorgen als jij er niet bent.
Een goed verzorgde tuin tijdens je
vakantie houdt inbrekers tegen!

Zorg daarom dat het groot genoeg
is: voor vier personen minstens 3 m. in
doorsnee. Hoeken zijn handig om er
potten met planten neer te zetten.
Zorg voor harde, vlakke bestrating die
licht helt om regenwater af te voeren.
Natuurlijk van je huis af, niet ernaar
toe! Rugdekking (van een muur, haag
of schutting) geeft een veilig gevoel.
Maak je terras nooit op de hoek van
een huis. Daar tocht het altijd, zelfs
met windstil weer. Ideaal is een plek
dichtbij de keuken- of tuindeur. Nog
idealer zijn twee terrassen: één die

Ongedierte

Ongedierte en schimmels voorkomen?
Zorg voor voldoende luchtcirculatie
tussen de planten! Voorkom wel tocht.
Breek harde wind met een haag of
open schutting. Ook overbemesting
maakt planten slap en kwetsbaar.
Bestrijd ongedierte door herhaaldelijk
te spuiten met een voor particulieren
toegelaten insecticide. Die zijn
allemaal milieuverantwoord. Spuit
's morgens vroeg of 's avonds laat,
dan vliegen de bijen niet.

's morgens en een tweede die in de
late middag in de zon ligt. Met een
pergola kun je inkijk tegengaan. Zorg'
voor een goede aansluiting op de rest
van je tuin, ook qua stijl. Afstapjes en
ongelijke randen kunnen gevaarlijk
zijn. Een terras is pas af met een
mooie aankleding: er is grote keuze
in weerbestendig tuinmeubilair in
verschillende materialen. Denk ook
aan parasols, decoratieve verlichting,
een tuinkachel of warmtestraler,
potten met planten (kuipplanten,
kruiden) en natuurlijk een barbecue.

i
r » Kinderen in de tuin

Kleine kinderen spelen graag dicht in
de buurt van hun ouders. Maak een
zandbak dus vlak bij de plek waar je
graag zit. Maak de laag speelzand
minstens 15 cm. dik (speelzand is in
zakken te koop). Laat ze niet langdurig
in de felle zon spelen: zorg voor vol-
doende schaduw. Onder speeltoestel-
len moet een valbrekende laag
aanwezig zijn: grof zand of rubber
matten. Stel je bij aanschaf van speel-
toestellen (ook speelhuisjes) altijd voor

wat de gevaren kunnen zijn: splinters,
uitsteeksels, afknellen van vingers, de
kans op vallen enz. Probeer die te voor-
komen. Gevaren ontstaan vooral als er
meer kinderen samen spelen, als ze
wat wild gaan doen en minder oplet-
ten. Dek bij een trampoline de veren in
de rand af. Reken bij een schommel op
minstens 4 m. uitzwaairuimte. Pas op
met de vijver. Je eigen kinderen weten
misschien wel dat water gevaarlijk is,
bezoekertjes soms niet.

»De hele zomer bloeiende planten » Hoe onderhoud je de vijver?

Er zijn er te veel om op te noemen.
Heesters, kruiden, zomerbloemen, vaste
planten, kuip- en balkonplanten. Voor
de volle grond en voor potten, bakken,
hanging baskets en zelfs mini-vijvers.
Planten vol kleur en geur als lavendel
(Lavandula), rozen, clematis, lathyrus
en vlambloemen (Phlox). Er zijn zelfs
geurende waterlelies. Kijk en kies bij het

tuincentrum. Je kunt ze allemaal zo uit
hun potje planten. Denk ook aan nazo-
merbloeiers als guldenroede (Solidago),
vlinderbloemen (Buddleja), blauwe
kogeldistel (Echinops) en bergamot-
plant (Monarda). Daarvan kun je nog
volop genieten als je weer thuiskomt
van vakantie. Dat doen de vlinders dan
ook. Die krijg je er zomaar bij.

De nieuwste trends in sierbestrating

Het nieuwste zijn betontegels met een
roestvaststalen (rvs) toplaag. Hyper-
modern bij eigentijdse huizen, Tweede
opvallende trend: klein plaveisel in
grote maten: mega-stenen en reuzen-
keien. Zo groot als tegels en toch zie je
dat het geen tegels zijn. Ook natuur-
steen rukt snel verder op. Naast echt

natuursteen en beton dat eruit ziet als
natuursteen (makkelijk leggen!) is
baksteen een gewild natuurproduct.
Maar de grootste groei zit in de half-
verharding: materialen als grind en
steenslag (split, nu in bijna iedere kleur
verkrijgbaar), schelpen en boombast.
Breng het aan boven antiworteldoek.

Je vijver blijft helder als de vervuiling gering is. Hou niet te veel vissen en voer die
niet te veel. Laat de pomp voortdurend draaien, want watercirculatie is erg
belangrijk. Schaf eventueel een filterinstallatie aan.

Zorg voor voldoende zuurstofplanten in het water. Zorg ook voor wat schaduw
onder water door planten met drijvend blad. Verwijder regelmatig slierten
draadalg (overigens een teken dat de waterkwaliteit heel goed is!). Vul liefst bij
met regenwater (een ton met aftapping uit de regenpijp is zó geïnstalleerd).
Goede plastic regentonnen hebben een kinderveilige deksel.

Vakantie in je eigen tuin! Grastip BBQ-en

Je tuin is jouw eigen stukje natuur.
Daar hoef je geen dagen voor te
rijden om er te komen. En je hebt alles
wat je nodig hebt direct bij de hand.
Ideaal toch! Ook in jouw tuin zoemen
de insecten, zal het weer heerlijk
zomer zijn, kun je languit in je ligstoel
genieten van een lekker drankje, je
tropische kuipplanten en je groene
gras. Hoef je je geen zorgen te maken

over hoe het met je tuin en je kamer-
planten gaat. En als je exotische
mensen wilt zien: toeristen genoeg.

Met een speelbadje voor je kinderen,
een vrolijke parasol, en het geld dat
je bespaart, kun je je tuin nog veel
leuker maken. In het tuincentrum kom
je al in vakantiestemming. Heerlijk
vakantie aan de Costa-del-Thuis!

Je gras blijft deze zomer veel beter
groen, als je het in hete, droge
perioden wat langer laat (ca. 6 cm;
de grassprietjes moeten net niet
omvallen). Stel de maaier dus wat
hoger af en vergeet natuurlijk niet te
sproeien, 's Morgens vroeg sproeien
is het meest effectief.

Een BBQ kies je op temperament.
BBQ-en op houtskool is oergezellig,
maar vraagt wat geduld. Met een
paar kant-en-klare barbecue-brand-
stofzakjes gaat het sneller dan met
losse houtskool en briketten. En als
zo'n lekkere laag houtskool eenmaal
goed gloeit, kun je ook uren
doorbakken! Wie niet wil wachten,
kiest voor gas of elektriciteit. Gas heeft
het grote voordeel dat de hitte ook
met de vlammen regelbaar is en niet
alleen door de hoogte van het rooster
boven het vuur. Een schotel-BBQ
(de Zuid-Afrikaanse 'braai') geeft
weer heel andere mogelijkheden.
Elektriciteit geeft de meest constante
warmtebron, maar je hebt een
aansluiting nodig.

Er zijn barbecues in alle prijsklassen, van
eenvoudig tot complete 'tuinkeukens',
er zijn zelfs stenen pizzabakovens!

Rozen kiezen

Dat doe je natuurlijk als ze bloeien
en dat is nu! Je kunt ze bloeiend en
al, in pot gekweekt kopen en
meteen planten. Beter kan niet!

Heel veel rozen bloeien door tot de
vorst er een eind aan maakt. Erg
dankbaar dus, ook als snijbloemen,
en dan die geur!

op www.tuinweb.nl



De enorme kortingen laten
niets te wensen over" OP=OP

Keukenvoordeel

EENMALIG! Verkrijgbaar in
Hengelo Gld.

CASH & CARRY ACTIE
Luxe Miele afwasautomaat
met besteklade of
bestekkorf, t.w.v.
€ 1.299,- -

CQQ
nu voor€ Js\Jy

(exclusief
verwijderingsbijdrage).
Deze aanbieding geldt
zolang de voorraad strekt

Verkrijgbaar in
Hengelo Gld. en
Zevenaar

GRATIS
Luxe
Hansgrohe
Raindance
glijstang-set
t.w.v. € 340,- bij
besteding van

€ 2.500,- op
onze badkamer-
afdeling.

,/ijgbaarm
..engeloGId. en
Zevenaar

Showroom-
keukens met
kortingen tot

zelfs 60%

Natuurstenen
keukenbladen,

in diverse kleuren,
voor de prijs

van kunststof!
(Deze actie geldt tot l jut 2004)

GRATIS
OPSLAG VOOR

LATERE
LEVERING EN

BETALING!

Wand- en vloertegel-voordeel
superkwaliteit voor scherpe prijzen]

Gekalibreerde vloer-
tegels, geschikt voor de
hele woning, in 5 kleuren,
40x40 cm. Normaal €4JW$

nu € 27,80 mz.

Grootformaat wand-
tegels, gekalibreerd,
in 7 kleuren, 33x60 cm.
Normaal € 18&

nu € 25,85 m?

Bijpassende strips,
10x33 cm.
Normaal € ^40 per stuk,

nu € 5,40 per

— 1

l

l

l

l

l

st.

Alle prijzen gelden inclusief BTW en uitsluitend rechtstreeks geleverd aan particulieren. HCI. Helemaal mijn idee.

BouwCenter HCI
is dealer van SEBAS
infrarood-cabines.

N®
Openi

Sla nu uw slag want diverse showroommodellen MOETEN weg
voor STUNTPRIJZEN! Wees er snel bij want OP=OP!

Relaxfauteuil ELBA
Verstelbaar d.m.v. handige druk-

Zitcombinatie Toronto. veer. Uitgevoerd in een
Uitgevoerd in een luxe oerdegelijke stof. uitstekende lederkwaliteit.

Keuze uit vele kleuren mogelijk.

3 zit Normaal 769.-Nu 529.-

3 zit (extra breed = 225 cm)
Normaal 965.- Nu 689.-

ï 2 zit Normaal 689.-Nu 469.-

s. Fauteuil Normaal 549.-Nu 399.-

KASTEN BANKST IH B

Keuze uit vele kleuren.
Normaal 1.095.- Nu 799.-

El/l/CIl FAUTEUILS SALO ITAFELS ETC

Projecttapijt 'Piano' groen of blauw
400 breed van 84.- nu voor OP=OP

Viels zwaar boucle tapijt
100 % polyamide. In terra van 109,- nu

Tapijt 'Mondeo'
400 breed, in blauw OP=OP van 126.- nu

Woltapijt 'Saturnus'
400 breed, in beige OP=OP van 198,- nu

Vinyl 'Born'
400 breed OP=OP van 44,50 nu voor

Parade tapijt 'Pagode' 400 breed
in terrakleur OP=OP van 109,-nu

Kunstgras 200 breed groen/rood

VORDEN ZUTPHENSEWEC 24 T. 0575-551514

M l N K M

49.9S

79.-
89.-

159.-
19.95

95Coral Schoonloopmatten
60 x 90 diverse Kleuren OP=OP van 39,95 nu

En... nog meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200,300 en 500 breed van i tot 12 meter, (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij.)

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD !
(met uitzondering van trappen en couponnen)

HELMINK
meubelen

Rolgordijnen en zonwerin
uit voorraad nu met

Cordijnstoffen in diverse dessins en uni's jg g
Van 21,95 - ^6,95 nu uitzoeken per meter *fr •

div. maten en kleuren

KORTING!
Dekbedovertrekken diverse dessins uitzoeken

eenpersoons vanaf

eenpersoons vanaf

lits-jumeaux vanaf

Polyethermatrassen $040 soft
80 x 190 nu voor

90 x 200 nu voor

140 x 200 nu voor

EIBERGEN J.W.HAGEMANSTRAATB T.0545-474190

.95

12?5

19?5

29."
89.-
115.-
185.-

H U I



BESTSELLER! "Bent u al klaar voor BESTSELLER!

Hollandse
aardbeien
500 gram

Biefstuk
500 gram

Smiths
Wokkels

Naturel of paprika
of Hamka's

Zak 110-120 gram

PLUS
Filet Americain
Naturel, peper, pesto of ui
Bakje 150 gram

Pepsi Cola
of 7-Up
Diverse soorten
Fles 150 cl.

Slag room-
soesjes*
12 stuks

*Niet bij iedere PLUS verkrijgbaar

Vifit
Optimel drink

Diverse smaken
Pak 1000 ml.

JMST

Knorr
Chicken Tonight

Diverse smaken
Pot 500 gram 1.56

Lotus
Keukenpapier

Pak 6 rollen

6

Nestlé Disney Magie
Magie, mini Friend, mini Knabbel,

mini Mickey of mini Splash
Pak 225-560 ml.

1+1

GRATIS

Huggies
Beginnings,
Adventurers of
Superflex
Diverse maten
Pak 42-84 stuks

Schouderkarbonade
Ook extra dun verkrijgbaar
voor op de barbecue.
Gemarineerd
Kilo^ff 3.29
Of naturel

Uniekaas
Jonge graskaas

Vers van het mes.
Aan het stuk

Kilostuk JSrXfS

V
PLUS KogelrfTSn
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

•^r" .P

voe

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.piussupermarkt.nl

::PLUS
Geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 juni 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

Opgeteld de beste!
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