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pluist huiSVUil na OranjefeestWUdenborch
f^ De Oranieverenieine Wilden- taald door W. Wilterdink. Zaterdag

Wat gooit de gemiddelde Vorde-
naar allemaal in de grijze con-
tainer? En kunnen we het ge-
scheiden inzamelen van afval
nog verder optimaliseren? Om
antwoord te geven op deze vra-
gen heeft de firma De Straat Mi-
lieuadviseurs deze maand de
inhoud van veertig grijze con-
tainers uit het dorp nageplo-
zen. De resultaten van het on-
derzoek zijn nog niet bekend.
Om een goed beeld te krijgen
volgt er in het najaar nog een
tweede sorteeranalyse.

In de gemeente Vorden wordt het
huisvuil opgehaald door Berkel Mi-
lieu. Samen met de gemeenten
Warnsveld, Gorssel, Zutphen, Lo-
chem en Bathem - waar Berkel Mi-
lieu ook actief is -wil de gemeente
Vorden de afvalinzameling nog
verder optimaliseren. Er wordt on-
der andere gedacht aan tariefdiffe-
rentiatie. Bij zo'n systeem betalen
inwoners meer afvalstoffenheffing
naar mate ze meer aanbieden. In
sommige gemeenten in Nederland
wordt bijvoorbeeld de inhoud van
de container gewogen. Een compu-
ter houdt dan bij hoeveel een huis-
houden op jaarbasis aanbiedt.
Voordat de gemeente Vorden gaat
nadenken over de eventuele invoe-
ring van tariefdifferentiatie is eerst
de firma De Straat Milieuadviseurs
gevraagd om na te pluizen wat de
gemiddelde Vordenaar allemaal in
de grijze restcontainer gooit. "Wij

weten precies hoeveel kilo er jaar-
lijks wordt opgehaald in Vorden",
zegt milieuwethouder H. Boog-
aard, "maar niet wat de Vordena-
ren precies in de grijze bak gooi-
en". Wethouder Boogaard heeft
het vermoeden dat er in het restaf-
val veel zaken zitten die daar niet
in thuishoren zoal tuinafval. "Door
nog beter te scheiden moet de hoe
veelheid restafval in onze ogen ver-
der teruggebracht kunnen wor-
den. Om daar een beter inzicht in
te krijgen wordt dit onderzoek ge
houden".

VOORLICHTING
De resultaten van het onderzoek -
en de tweede sorteeranalyse die in
het najaar wordt gehouden - wor-
den gebruikt om het beleid voor
de komende jaren te bepalen. "So-
wieso willen we in Vorden wat
meer aan milieuvoorlichting gaan
doen", legt wethouder Boogaard
uit. "Door de mensen te wijzen op
het belang van het gescheiden in-
zamelen van afval hopen we de
hoeveelheid restafval terug te
dringen. Verder bekijken we aan
de hand van de onderzoeksresul-
taten of het invoeren van tariefdif-
ferentiatie zinvol is in deze regio.
Als blijkt dat er nog veel te veel
spullen in de grijze container wor-
den gegooid die eigenlijk in bij-
voorbeeld de groene bak of de glas-
container horen, dan is dat mis-
schien het overwegen waard.
Want als mensen moeten betalen

voor de hoeveelheid afval die ze
aanbieden, dan gaan ze daar heel
anders en bewuster mee om". Bij
een eventuele invoering van een
tariefdifferentiatiesysteem is het
met het oog op het kostenaspect
belangrijk dat de zes gemeenten
hetzelfde besluit nemen. "Maar la-
ten we nog niet teveel op de zaken
vooruit lopen", zegt wethouder
Boogaard. "Eerst moeten de resul-

t taten van de twee onderzoeken be
kend zijn en pas eind van het jaar
komt het college met een raads-
voorstel".

MOGELIJKHEDEN
Als het gaat om tariefdifferentiatie
dan zijn er verschillende mogelijk-
heden. "De eenvoudigste en ook
goedkoopste vorm is het verstrek-
ken van containers in verschillen-
de groottes. Bijvoorbeeld 80 liter en
100 liter. In de praktijk bekent dit
dat een gezin dat voor een contai-
ner van 100 liter kiest meer moet
betalen dan een familie met een
grijze bak van 80 liter. Een tweede
mogelijkheid is het telsysteem.
Door middel van een chip die in de
container zit wordt via de compu-
ter bijgehouden hoe vaak de grijze
bak per jaar wordt aangeboden. De
mensen worden dan dus afgere
kend op het aantal keren dat ze de
grijze container aan de weg zetten.
Het meest dure systeem is het we
gen. De afvalstoffenheffing per
huishouden is dan gebaseerd op
het aantal kilo's dat ze aanbieden".

Programma informatieavond rond
Het programma voor de infor-
matieavond die Jules van Kessel
maandag 26 juni in het Dorps-
centrum te Vorden organiseert
is thans definitief rond.

Zoals bekend luidt het thema van
deze avond "Van bedreiging naar
uitdaging". De bedoeling is om ag-
rarieers met name de varkensboe
ren, alternatieven te bieden en de
weg waar langs deze kunnen wor-
den bedreigd, uit te leggen. Zo zal
die avond Imelda Hanselman van
de "Arbeidsvoorziening" vertellen

over de werkzaamheden die ver-
richt kunnen worden zoals om-
scholingsmogelij kneden ( arbeid
buiten het erf). Birgitte Keyzer van
"SPA" (Stichting Plattelandsontwk-
keling Achterhoek) zal het daaren-
tegen hebben over het verrichten
van alernatieve werkzaamheden
op het erf zelf. Teus Verhoeff van
de DLV ( Dienst Landbouw Voor-
lichting) zal het een en ander ver-
tellen over de Opkoopregeling. Au-
ke ten Kate, van de Kamer van
Koophandel spreekt over de veran-
deringsprocessen in het Midden-

en Klein Bedrijf. In feite is het ge
hele informatieprogramma ge-
richt op de mogelijkheden voor de
varkensboer een nieuwe toekomst
in te slaan.
Veranderingen zijn weliswaar
spannend en bedreigend, maar
bieden ook nieuwe kansen. Jules
van Kessel zorgt zelf voor de inlei-
ding.
Na afloop van de informatieavond
zal bekeken worden in hoeverre de
behoefte bestaat voor een lokaal
informatieloket voor de varkens-
boeren. (Zie advertentie).

Oranjevereniging
borch viert vanaf donderdag 22
juni tot en met zaterdag 24 juni
het traditionele Oranjefeest.
Donderdag en vrijdag komen
de acteurs/actrices van de to-
neelvereniging TAO aan de
beurt.

De afgelopen maanden is onder re
gie van Frida te Lindert het toneel-
stuk 'Hendrik Mobiliseert' ingestu-
deerd. Een door de Duitser Klaus
Woberg geschreven plattelandsblij-
spel dat in het Nederlands is ver-

c. Zaterdag
24 juni is het de dag van de volks-
spelen zoals vogelschieten, stoelen-
dans, dogcarrijden e.d. met als
apart onderdeel het gavelgooien.
Wie gooit het verst? Voorafgaande
aan de spelen zal de jeugd ballon-
nen oplaten en is er om 13.00 uur
een optocht die eindigt op de feest-
weide waar ook voor de kinderen
spelletjes worden georganiseerd.
De muziekvereniging Sursum Cor-
da verleent deze middag medewer-
king aan het Oranjefeest. (Zie ook
advertentie.)

Beeldenmuseum:
een goede start
Het museum voor heiligenbeel-
den, dat vorige week is geopend
in de Antoniuskerk in het kerk-
dorp Kranenburg, trekt veel be-
langstelling. Dat mag na de eer-
ste week de conclusie zijn.

In de afgelopen dagen hebben
reeds veel inwoners van Vorden de
kans benut om een kijkje te ne
men in deze als herboren kerk. Er
wordt rustig rond gewandelend en
genoten van de ontspannen sfeer
en de gregoriaanse muziek in deze
fraaie kerk. En van de collectie hei-
ligenbeelden in alle formaten en
kleuren en niet te vergeten van het
interessante klankbeeld 'Een hei-
lig beeldverhaal' dat op verzoek op
grootbeeldtelevisie wordt ver-
toond.
Opmerkelijk is de grote belangstel-
.ling voor de collectie kleinere beel-

den die een onderdeel zijn van de
uit België afkomstige verzameling.
Beelden die geen plaats in de kerk
konden krijgen worden tegen aan-
trekkelijke prijzen verkocht.
In het 'gastenboek' bij de uitgang
staan dan ook al vele tientallen lo-
vende beoordelingen. De gasthe
ren en -vrouwen krijgen ook vele
positieve reacties van de bezoe
kers. Belangrijk is tevens dat er een
flink aantal reserveringen is van
groepen uit het hele land die een
reis naar Vorden zullen maken om
dit in Nederland unieke museum
te bekijken.

Al met al een goede start van dit
museum dat, zoals bekend, is op-
gericht om de aan de reguliere ere
dienst onttrokken fraaie Antonius-
kerk een zinvolle bestemming te
geven.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 juni 10.00 uur ds. J. ter Avest uit Dieren. H. Avondmaal.
Na de dienst is er koffiedrinken in 'de Voorde'; 19.00 uur
Zangdienst in de Dorpskerk. Voorganger: ds H. Witmer uit Goor.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 juni 10.00 uur ds. S. Gerbrandy, Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 juni 10.00 uur ds. D.H. Borgers, Rijssen; 19.00 uur
Zangdienst in de Dorpskerk. Voorganger: ds. H. Withmer uit Goor.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 juni 10.00 uur Eucharistieviering, 30^ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 juni 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 25 juni 11.00 uur woord- en communieviering.

Weekendwacht pastores
25-26 juni pastor G. Zweers, Keyenborg, tel. ^0575) 46 13 14.

Huisarts
24-25 juni dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze .spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts
24-25 juni W.F. Haccou, Vorden, telefoon 0575-551908. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11,30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

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

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

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

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

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

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

• Fietstocht Veldhoek op
zondag 25 juni. Start tussen
12.30 en 13.30 uur bij de
school

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

• Te koop: prima hooi. Tel.
0575-551548

• Omdat ik ga werken in Vor-
den, zoek ik samen met mijn
vriend woonruimte in of net
buiten Vorden. Als u iets
heeft, wilt u dan s.v.p. bellen
naar Micheline, tel. 0314-
366386 of 06-23838761

• Gezellig dagje uit? Buurt-
vereniging Delden organiseert
op zondag 2 juli de 12e Vor-
dense Klootschietmarathon.
Klassen: heren, dames en ge-
mengd. Minimaal 4 personen
per team waarvan maximaal
één bondslid. Start en finish bij
de fam. Scheffer, Nieuwen-
huisweg 1, Vorden. Opgave
voor 1 juli bij Dick Regelink, tel.
0575-551328

• Te koop: jonge hondjes,
geboren 24-4-2000, ingeënt
en ontwormd. Tel. 0575-467374

• Te koop: 2 x 4-pers. cara-
van Knaus-Südewind TK 395
incl. voortent en luifel'86 en'91.
Tel. 0544-351738

Informatie-a vond
over 'nieuwe' werkgelegenheid voor
(ex) agrariërs op 26 juni

Aanvang programma 20.00 uur; plaats: Dorpscen-
trum Vorden; motto: 'Van bedreiging naar kansen'.

Deelnemende organisaties:
• Arbeisvereniging
• Stichting Plattelands Ontwikkeling
• Kamer van Koophandel MKB
• Dienst Landbouw Voorlichting

Voor meer informatie:
Jules van Kessel, telefoon 0575-551120

Oranjefeest Wildenborch
zaterdag 24 juni
12.45 uur Ballonoptocht vanaf de Nijlandweg.
13.00 uur Opening, ballonnen oplaten,

daarna volks- en kinderspelen.

Op donderdag 22 en vri/dag 23 juni
speelt TAO in de kapel

'Hendrik
mobiliseert'
Aanvang 20.00 uur
zaal open half acht

Jong bakkersechtpaar zoekt

enige ervaring gewenst.

Interesse?
Neem telefonisch contact op na 17.00 uur
onder telefoonnummer 0313-484292

Zomervlaai
klein *

groot

Vruchtenschelpen

2 5o
m

Voetbolletje
met stukjes spek en cajuinkruiden

090

•

or
Elke donderdag

95
5 broden vanaf 12.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

Zo ge de planten tot u laat spreken,
ruisen zij van Mijn Geheimenis.
Zo ge de dieren laat spreken,
hoort ge Mij spreken in hen.
Ik ben de ware Natuur van al het bestaande.
Van al het voorbije, van al het komende.
(...)
Ik breng u in steeds dieper contact
met de ware Natuur.
Zodat het ware leven opspuit
als een fonkelende Fontein.

Uit: Dakloos geborgen

LIZE JOHANNA
ERKELENS-VERMEER

LIES

* Utrecht, 3 april 1926 t Vorden, 18 juni 2000

Haarlem: Erik Erkelens
Iris, Aloys

Cothen: Felix en Arja Erkelens-Frankhuisen
Evan, Valerie, Bente

Correspondentie-adres:
Ossen waard 14
3945 PG Cothen

Lies is overgebracht naar het rouwcentrum Tap, Soest-
dijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven; aldaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 24
juni om 10.30 uur in het crematorium 'Den en Rust',
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ont-
vangkamer van het crematorium.

Weekblad
Contact

ook op internets
www.contact.nl



Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
zoon en broertje

HENDRIK JOHAN

en we noemen hem

Niek

16 juni 2000.

Adri en Anna-Mieke
van Ark
Sanne

Insulindelaan 62
7251 EK Vorden
0575-553966

Anna-Mieke en Niek rusten
van 13.00 tot 15.00 uur

25 mei is voor ons een dag ge-
worden om nooit te vergeten.
Zoveel mensen, zoveel kaarten
en zoveel goede wensen. Het
was gezellig. Bedankt.

Wichmond, juni 2000

Wij waren 50 jaar getrouwd,
het was een onvergetelijke
dag. Ook een dag met ge-
mengde gevoelens.
Hartelijk dank voor elke blijk
van medeleven in welke vorm
dan ook.

Jan en Annie Bosch

Pastorieweg 13, Vorden

Hartelijk dank aan iedereen
die, in welke vorm dan ook,
ons 50-jarig huwelijk tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Henk en Dine Boenink

Vierakker, juni 2000

Hierbij willen wij u allen harte-
lijk danken voor de vele blijken
van medeleven bij het plotse-
ling overlijden van mijn vrouw,
onze moeder en oma

JOHANNA HENDRIKA
MOMBERG-TEN HAVE

Naast de goede herinneringen
aan haar is dit een grote steun
geweest in deze voor ons zo
moeilijke dagen.

Uit aller naam,
B. Momberg

Juni 2000
Lieferinkweg 6
7251 NV Vorden

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

Edwin Meijer & Karin Langenhof

gaan trouwen op vrijdag 30 juni 2000
om 12.00 uur in het gemeentehuis
Kasteel Vorden.

De kerkelijke inzegening is om 13.30
uur in de H. Willibrorduskerk in Steen-
deren.

U bent van harte welkom op onze re- |
ceptie van 18.00 tot 19.30 uur bij res-
taurant 't Olde Lettink, Almenseweg
35a in Vorden. l

| Biesterveld 36
;>; 7251 VS Vorden
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Op vrijdag 30 juni 2000 gaan wij

Freddy Golstein & Wendy Rossel

trouwen en wel om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Ons adres:
Het Jebbink18
7251 BM Vorden

7950 2000

Op vrijdag 30 juni a.s. zijn wij

Antoon en Bertha Meulenbrugge-Norde

50 jaar getrouwd.

Graag willen wij dit vieren samen met
onze kinderen en kleinkinderen.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan
bent u van harte welkom op onze re-
ceptie van 14.00 tot 15.30 uur in café-
restaurant 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114 te Vorden.

Sarinkdijk 25
7255 MS Hengelo (Gld.) |

:»;
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Heden overleed onze schoonzuster en tante

AALTJE OLTHOF
WEDUWE VAN GERRIT HORSTMAN

op de leeftijd van 93 jaar.

Vorden: J. Horstman-Lenderink
Ruurlo: A. Horstman

Neven en nichten

Vorden, juni 2000

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

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

Wij maken er 'n
lekker PQtj(tyan

"*&&&&* ^m f* f^

Noppenschotel j Qj
varkensreeoies met oroenten, 100 ar.

uienvink,
mini varkensrollade

met gesmoorde ui

en kaas, WO gr.

achterham,
WO gr.

salami,
WO gr.

Bourgondisch
gebraad,
700 gr.

kip-kerriesalade,
700 gr.

lasagne,
WO gr.

4 kalkoen-
schnitzels

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Een vader stern altijd te vroeg
al wordt hij nog zo oud.
Je hoopt dat God hem sparen zal
omdat je van hem houdt.
Maar als de jaren knellen gaan
hij moe wordt, ziek en oud
bid je dat God hem halen zal
omdat je van hem houdt.

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven wij
u kennis dat heden van ons is heengegaan onze lieve
vader en opa

REINDIRT GERHARDUS KRIJT
WEDUWNAAR VAN HENDRIKA JOHANNA WESSELINK

in de leeftijd van 81 jaar.

Wichmond: Reind en Henny Krijt
Martine en René
Reind en Babs

Wichmond: Appie Krijt
Wichmond: Gerry en Benny Wolbrink

Gérben en Irene
Bouke en Gerke
Marlot

Vierakker: Rikie en Fons Besseling
Jennefer
Sebastiaan

-Wichmond: Joke en Jos Wolbrink
Annemarie en Freddy
Peter en Marije

13 juni 2000

7234 SP Wichmond
Dorpsstraat 22

De begrafenis heeft zaterdag 17 juni plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

voor uw

Last-minute

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren Ie.
Vorden, Zutphenscwcj; 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstroat 21
telefoon: 0575-558105

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

HULS De Voorst In Helde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• hnwelijksplechtigheid
*• recepties en (bmilofis) party 's
*• produktpresenlaties
«• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
«• bmidshuLs op het landgoed
Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA liefde
Tel.: (0575) S4 54 S i / S I .4520
Fax : (0575)513505
E-mail: hiiisdevoorst(«>iimversal.nl
www.huisdevoorst.nl

...

Stichting
Vrienden van de
Kerk op de
Kranenburg

Hartelijk dank voor uw steun en enthousiasme!
Velen zijn in 1998 donateur geworden van de Stichting VKK. Er wer-
den verder van particulieren belangrijke extra bijdragen en beelden
ontvangen. Zeker een kleine honderd vrijwilligers, waaronder veel
vakmensen, hebben ons fantastisch geholpen met het vele werk dat
moest gebeuren. Kortom: in anderhalf jaar tijd is de Antoniuskerk
die zou worden gesloten en misschien zelfs verdwijnen, omgetoverd
tot een licht en aantrekkelijk museum dat ook nog uniek is ons land.
U allen die hebt meegewerkt aan dit resultaat willen we hartelijk
danken voor uw steun en enthousiasme. Het was voor ons een
feest samen met u dit project te realiseren!

Namens het bestuur van de VKK: Bart Hartelman en Harry van Rijn
..............................................................



.£ GEMEENTE BULLETIN yoRDEN

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

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

Monumenten
Plaats
Wiersserbroekweg 12

aanvrager
E.V. Gatacre

Wiersserbroekweg 18 E.V. Gatacre

inhoud
aanbrengen zinken mastgoten
aan voor- en achterschild boerderij
aanbrengen zinken mastgoten aan
voor-, achter- en zijgevels boerderij

Slopen
Plaats
Almenseweg 60

aanvrager inhoud
Bouwbedrijf Hulshof b.v. slopen asbest-dak-

beschot landhuis

Kappen
plaats aanvrager inhoud herplantplicht
het Eelmerink 2a G. Vlogman rooien l wilde kastanje
kerkhof Kranenburg Parochie vellen l conifeer l treurbeuk

Christus Koning/ (maat 8-10)
H. Antonius van Padua

Overige
Kranenburg A.G.J. Snellink Standplaatsvergunning

(verlenging)

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

OUWAANVRAGEN

Plaats aanvrager
Wilhelminalaan 3 M. Horstman
Hoekendaalseweg 5 E.J. Berenpas

Hoetinkhof 185
Holskampweg 3

Hoetinkhof 159

inhoud datum ontvangst
vergroten woning 07-06-2000
bouwen garage/ 08-06-2000
dierenverblijf

H.P.D. Nijenhuis vergroten woning 08-06-2000
H. Post bouwen vierroe- 09-06-2000

dige hooiberg
J. Oonk vergroten woning 13-06-2000

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

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den, ligt met ingang van 23 juni tot en met 3 augustus 2000, ter inzage
het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan maatschap Wentink,
Stuwdijk 5, 7251 KL Vorden, op 29 oktober 1985 verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummer 1437, adres in-
richting: Stuwdijk 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder voor de overdracht van de productieruimte van (bruto)
110,4 kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf van de heer D.H.J. Rutgers,
Beunkdijk 3, 7122 NZ Aalten.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 668 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 14% af van 11 naar 9 mol.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 4 augustus 2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard be-
sluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 23 juni tot en met 20 juli 2000 ter inzage meldin-
gen (artikel 8.19, lid 3) van:
1. de heer HJ. Wiggers, Brandenborchweg 8, 7251 MC Vorden, voor het

voldoen aan de nieuwe welzijnseisen voor een zeugenstal en het aan-
leggen van een spoelplaats voor het ontsmetten van veewagens, op het
perceel Brandenborchweg 8 te Vorden;

2. de heer AJ. Flamma. Hamminkweg 11, 7251 PZ Vorden, voor het bou-
wen van een veldschuur, op het perceel Hamminkweg 11 te Vorden.

EGWERKZAAMHEDEN

Als het weer het toelaat worden er van 26 tot en met 30 juni 2000, rode
suggestiestroken aangebracht op de Lankhorsterstraat in Wichmond.
Het gaat om het weggedeelte van de sporthal tot de grens met de ge
meente Hengelo (G). Na het aanbrengen van de slijtlagen op de Lankhor-
sterstraat wordt de definitieve markering aangebracht. De weg wordt
niet afgesloten voor het verkeer. Na de bouwvakantie krijgt de rijbaan
een nieuwe slijtlaag. Bij goed weer gebeurt dat van 14 tot en met 18 au-
gustus 2000. Er komt in deze week ook een nieuwe slijtlaag op de Oude
Zutphenseweg, het gedeelte tussen de Kerkhoflaan en de Zelstweg. De
wegen worden niet afgesloten voor het verkeer. Vanaf 3 juli is gedurende
± drie weken de Hackfortselaan tussen de Kruisdij k en de Boshuisweg af-
gesloten voor bestuurders van voertuigen en geleiders van rij- of trekdie
ren of vee in verband met herstelwerkzaamheden aan de grasbetonste
nen. Aanwonenden kunnen hun woningen bereiken.

EMEENTEHUJS OP 23 JUNI GESLOTEN

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

ERGROTEN WONING HOETINKHOF 159 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub a van het bestemmingsplan iVorden west en zuid
1992i vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het
perceel Hoetinkhof 159. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter
bij de openbare ruimte bouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
22 tot en met woensdag 5 juli 2000 ter inzage ter gemeentesecretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belangheb-
benden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat van-
af maandag 26 juni tot maandag 24 juli 2000, op de gemeente-se-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 30 mei 2000 gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan Wientjesvoort 1998.

Dit plan heeft betrekking op het landgoed Wientjesvoort, plaat-
selijk bekend Ruurloseweg 50, 81 en 83 (terreinen ten zuidwesten
en noordoosten van de Ruurloseweg). Het plan beoogt:
- de ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos;
- sanering van het landgoed Wientjesvoort door de omzetting

van 270 standplaatsen voor tenten en mobiele kampeervoertui-
gen naar 172 recreatiewoningen op bestaand (landgoed)kam-
peerterrein en landbouwgronden;

- herstel van het landhuis, het koetshuis en andere waardevolle
bebouwing in het park.

Het plan is gewijzigd vastgesteld voor wat betreft de omschrijvin-
gen van de begrippen "Recreatiewqoneenheid", "Permanente be-
woning" en "Gebruik als hoofdwoonverblijf.
Hierdoor worden de mogelijkheden tot handhaving van het ge
bruik van de recreatiewoningen voor niet-permanente bewoning
verbeterd.

Zij die zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan hebben
ingediend en zij die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar
te maken kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk
bedenkingen indienen bij gedeputeerde staten van Gelderland,
postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Een ieder kan bedenkingen bij
.gedeputeerde staten indienen tegen de in het plan aangebrachte
wijzigingen.

Vorden, 21 juni 2000

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
EJ.C. Kamerling.



ORANJE IN DE
KWART(JES)FINALE:

Oranjevlaai 40 kwartjes
* * * * *

Muesli-broodjes
2 kwartjes

Croissant 3 kwartjes

Aardbeischelpen

vers van de Nederlandse grond

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVtt

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

KENNISGEVING

Voornemen bodemsanering Baakse Beek te Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 april
2000 een melding ontvangen van een waterbodem-
verontreiniging in de Baakse Beek te Vorden.
Het betreft hier het voornemen van Waterschap Rijn en
IJssel om over te gaan tot sanering van de Baakse Beek
en de vijver nabij Kasteel Suideras.

In dit kader zijn door het waterschap diverse
onderzoeken uitgevoerd en is een saneringsplan
opgesteld.
Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij in
een beschikking vaststellen of er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging (artikel 29 Wbb).
Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de urgentie
vaststellen (artikel 37 Wbb) en het saneringsplan
beoordelen (artikel 39 Wbb).
Hierbij geven wij kennis van het ontwerp van een
beschikking over deze bodemverontreiniging en de
voorgestelde saneringsaanpak.

Resultaten onderzoek
Uit de onderzoeken naar de kwaliteit van de bagger in
de Baakse Beek blijkt dat het slib over verschillende
trajectdelen sterk verontreinigd (klasse 4) is met
chroom en/of nikkel. Op de oevers direct langs de
Baakse Beek is een grillig patroon van met name
chroom verontreinigingen aanwezig, waarbij
lichte/matige (klasse l tot klasse 3) verontreiniging
afgewisseld wordt met sterke verontreiniging (klasse 4).

Sanering waterbodem
In de Baakse Beek vanaf de Horsterkamp tot aan de
Veengoot en in de vijver nabij Kasteel Suideras wordt
alle verontreinigde bagger verwijderd. Dit zal deels met
behulp van een graafmachine en deels met behulp van
een hydraulische baggerzuiger gebeuren. De bagger
wordt tijdelijk opgeslagen en ontwaterd in twee nabij
gelegen depots. Na ontwatering wordt de bagger
afgevoerd naar een stortplaats.

Overweging saneringsnoodzaak oevers/taluds
Op basis van de resultaten van een zogenaamde
bio-assay (dit is een onderzoek/test naar mogelijke
negatieve effecten van de chroom-verontreiniging op

p r o v i n c ie
Gl DEiRLAND

hagelwitte

BLOEMKOOL
ĵ r stuk ; > : : |; • . : ;.

bij ons alle . . . de allerlekkerste

TROSTOMATEN
van; gram

298
198

overheerlijke

KAMPIOENSALADE
200 gram

Oranje
WOKSCHOTEL
500 gram

het ware oranje... geschrapte

WORTELTJES
nieuwe oogst, 500 gram

kers-vers voordeel! Heerlijke Griekse

KERSEN QQO
echt zoet, 500 gram O <rO

298

398

198

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

Aanbiedingen week 25

CONTACT
JE KUNT €R NIET OMHEEN

Wist u dat:
Wij radio's, televisies, koelkasten, wasautomaten, magne-
trons enz. voor u repareren ?
Wij ook klein huishoudelijk zoals koffiezetapparaten, strijk-
ijzers, telefoons en scheerapparaten voor u repareren ?
Wij gespecialiseerd zijn in antenne- en satellietsystemen?
Al deze apparaten bij ons te koop zijn ?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurt-
schap Varssel) zit?

Dan hoeven wij u niet te vertellen dat wij
Rowi Elektra zijn!

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652
Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800

organismen en planten) is besloten om de
chroomverontreiniging op de oevers niet te saneren.
Deze test toont geen eenduidige negatieve invloed van
de chroom-verontreiniging aan. Bovendien zullen de
natuurwaarden negatief worden aangetast door een
sanering van de oevers. Deze negatieve effecten wegen
niet op tegen de (ecologische) risico-reductie die
mogelijk met de sanering kan worden bereikt.

Ontwerpbeschikkingen
Op grond van de bij de melding overgelegde
onderzoeksgegevens stellen wij in ontwerpbeschikking
vast dat er sprake is van een urgent geval van ernstige
waterbodemverontreiniging.

Tevens hebben wij het saneringsplan in ontwerp
goedgekeurd.

Inspraak
Op de totstandkoming van de beschikking is inspraak
mogelijk. Een kopie van de ontwerpbeschikking(en) met
de gegevens ligt vanaf de dag na publikatie in deze krant
vier weken ter inzage in de bibliotheek in gebouw
Rijnstate, Markt 9 te Arnhem, en bij de gemeente
Vorden. tel. (0575) 55 74 74.

Belanghebbenden kunnen gedurende de genoemde
periode hun zienswijze over deze ontwerpbeschikking
naar voren brengen. Deze kan worden geadresseerd

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
mevrouw J.E. van der Zwan of mevrouw H.M.W Alink.
tel. (026) 359 99 81 of 359 99 89. van de onderafdeling
Bodembeheer van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem. 16 juni 2000-
nr. MW2000.17286

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
C. Crasborn - griffier

AGRIEFFECf
Warnsveld / Zutphen

heeft plaats voor een
ervaren medewerker
liefst met spuitlicentie en vca 1 en
kennis van kraan- en schovelwerk

Inlichtingen: Dennendijk 6, 7231 RC Warnsveld
Tel. 0575-520645 • Fax 0575-573571

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.
schildersbedrijf

Leo Westerhof: Tefefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039



(Advertorial)

BEURSPRAAT

BEURSWIJSHEDEN:
FEITEN OF FABELS?
Sell in May and go away - Vrouwen
bloot, handel dood - Kerstman-
rally - Campinghausse - Januari-
effect - Nooit verkopen op maan-
dag. Fabeltjes, toevalligheden of
slimme strategieën? Werken deze
zogenoemde kalenderanomalieën
wel of niet en hoe kan de belegger
er zijn voordeel mee doen.

Dagelijkse patronen
Maandag is voor beleggers een
slechte dag. Onderzoek toont aan
dat waar beurskoersen op andere
dagen gemiddeld stijgen, de ge
middelde rendementen op maan-
dag lager en op de meeste beurzen
zelfs negatief zijn. Vrijdag is de
beste beursdag, hoewel het vrijda-
geffect minder sterk is dan het
maandageffect. Kunnen beleggers
hiervan profiteren door iedere vrij-
dag hun posities af te bouwen, om
deze op dinsdag weer terug te ko-
pen? Het antwoord is helaas ont-
kennend. De verschillen zijn we-
tenschappelijk aangetoond, maar
te klein om ervan te profiteren als
men rekening houdt met transac-
tiekosten. Wel zou een belegger
van dit gegeven kunnen profiteren
door een geplande aankoop op
maandag te doen. Hij koopt dan
vaak op.een relatief laag niveau.

Het jamiari-effect
Het 'januari-effect' is het gegeven
dat aandelen uitzonderlijk goed
presteren tijdens de eerste weken
van het nieuwe jaar.
Op grond van door ons verzamel-
de gegevens mogen we niet con-
cluderen dat januari een betere
maand is dan de andere maanden.
Maar we mogen het ook niet uit-
sluiten. Als we te rade gaan bij an-
dere onderzoekers, zien we dat
ook zij vaak significante 'januari-
effecten' vinden. Wie de goede
voornemens heeft om in het nieu-
we jaar te gaan beleggen, doet er
goed aan haast te maken en die
goede voornemens in december al
uit te voeren!
Er zijn twee mogelijke verklarin-
gen voor het 'januari-effect'. De
eerste is dat sommige (Ameri-
kaanse) beleggers gerealiseerde
verliezen van de belasting kunnen
aftrekken. Dat betekent dat ze in
december aandelen verkopen, om
deze in januari weer terug te ko-
pen. De aankopen in januari heb-
ben een positief effect op de koer-
sen. De tweede verklaring voor het
'januari-effect' is dat institutione-
le beleggers aan het eind van het
jaar slecht presterende aandelen
verkopen (vaak risicovolle kleinere
bedrijven) en respectabele aande-
len in de portefeuille opnemen.
Zodoende kunnen ze in hun rap-
portages een mooie en betrouwba-
re portefeuille tonen. In januari
wordt dit weer ongedaan ge-
maakt, waardoor de vraag naar
kleine aandelen stijgt.

Klootschiet-
marathon
De Deldense Buurtvereniging or-
ganiseert op zondag 2 juli de
twaalfde Vordense klootschietma-
rathon over een afstand van 10 ki-
lometer. Het is een groot en gezel-
lig recreantentoernooi voor ieder-
een die al een beetje kan kloot-

Sell in May and go away!
Rendementen blijken in de zomer-
maanden, statistisch gesproken,
lager te zijn dan in de rest van het
jaar. Een verklaring dat aandelen-
markten in de zomer minder goed
presteren wordt gevonden in de
zomervakantie. Beleggers zijn in
de zomermaanden minder actief
en geven liever geld uit aan vakan-
ties, dan dat zij extra geld in de
aandelenmarkt steken. Het lijkt
een aannemelijke verklaring.
Vooral ook omdat er verbanden
zijn gevonden tussen het aantal
mensen dat op vakantie gaat in
een bepaald land en de mate waar-
in het 'Sell in May'-effect zich voor-
doet.
De onderzoeker Ben Jacobsen con-
cludeert dat beleggers geld kun-
nen verdienen door in de zomer
uit de markt te stappen Een beleg-
ger die in mei verkoopt en in okto-
ber weer terugkoopt, is beter af
dan de belegger die een 'Buy and
holdstrategie' hanteert. Deze ex-
treme strategie blijkt echter niet
altijd te lonen. Soms doorkruist de
moderne 'Campinghausse' de ou-
de 'Sell in May'-wijsheid. Toch me
nen we dat beleggers hun voordeel
kunnen doen met dit seizoenspa-
troon door in de zomermaanden
extra voorzichtigheid te betrach-
ten. Bijvoorbeeld door het kopen
van putopties of het afbouwen van
zeer risicovolle posities. In novem-
ber breekt de tijd aan om weer vol-
belegd te raken.

Turn of the month
Het laatste effect dat we hier be
spreken is het 'Eindemaandsef-
fect'. De laatste dag van een
maand en de eerste dagen van de
nieuwe maand zijn voor veel beur-
zen beter dan de rest van de
maand. Als achterliggende reden
wordt genoemd dat veel beleggers
aan het einde van de maand ruim
bij kas zitten, doordat hun salaris-
sen zijn gestort of doordat zij bij-
voorbeeld rentebetalingen hebben
ontvangen. Het saldo wordt vervol-
gens aangewend voor aankopen
op de beurs. Alhoewel de effecten
opmerkelijk zijn, is het moeilijk
om ervan te profiteren. De moge
lijke winsten zijn vaak lager dan
de transactiekosten. Voor de beleg-
ger geldt echter, dat wie toch al
wou kopen, hij dit beter voor het
einde van de maand kan doen.
Verkopers kunnen hun transactie
beter niet uitvoeren rond het ein-
de van de maand.

Alhoewel beleggen iets ingewik-
kelder is dan het kijken op de ka-
lender, kan de belegger er wel zijn
voordeel mee doen. Vooral door
het 'januari-effect' en het 'Sell in
May'-principe in het achterhoofd
te houden, zouden beleggers pro-
centen extra rendement kunnen
behalen.

Bron: Ups & Downs, belegging-
stijdschrift van de Rabobank

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

schieten. Deelname is mogelijk
voor bedrijven, straten, families,
buurten, verenigingen enz.
Een team bestaat uit tenminste
vier personen. Per team mag één
deelnemer lid zijn van de NKB, de
AKF of de NKF. Opgave staat open
voor de klassen damesteams, hè
renteams en gemengde teams
(maximaal twee heren). Er wordt
uitsluitend gegooid met houten

kloten. Eventueel kunnen deze
worden gehuurd van de buurtver-
eniging. Start, pauze en finish zijn
bij de familie Scheffer aan de Nieu-
wenhuisweg l te Vorden. Halver-
wege het parcours is er een pauze
met een hapje en een drankje.
Inschrijvingen dienen uiterlijk op
l juli binnen te zijn bij Dick Rege
link, telefoon 0575-551328.

Opbrengst collecte
De collecte van het Nationaal Epi-
lepsie Fonds 'De Macht van het
Kleine' die plaatsvond van 5 tot en
met 10 juni, heeft in Vorden een
bedrag opgebracht van ƒ 6.223,10
en in Vierakker/Wichmond werd
een bedrag van ƒ 1.690,70 verza-
meld. Met de opbrengst van deze
collecte kan daadwerkelijk aan de
bestrijding van epilepsie worden
gewerkt.
Op wetenschappelijk gebied kun-
nen zaken nader worden onder-
zocht. Extra voorlichtingsmate
riaal, speciaal gericht op kinderen,
kan worden ontwikkeld. Er kan
worden bijgedragen aan zaken als
individuele hulpverlening, speci-
aal onderwijs en aan vakantieacti-
viteiten voor zowel volwassenen
als kinderen met epilepsie.
Hartelijk dank aan alle gevers. De
stichting is er heel blij mee.

Duivensport

p.v. VORDEN
De vlucht vanaf Orleans over een
afstand van ruim 560 kilometer
vond onder ideale weeromstandig-
heden plaats.De uitslag was als
volgt: A en A Winkels l, 2,4,6, 7, 8,
13, 14, 19; H. Stokkink 3, 10, 20;
C.Bruinsma 5, 16, 17, 18; G. Boes-
veld 9,11,12; H. Eykelkamp 15.

Fietsen

RTV-RENNERS HADDEN EEN
GOED PINKSTERWEEKEND
Het afgelopen Pinksterweekend
presteerde nieuweling Conny Paas
goed in Nijeveen. Zij behaalde een
goede vierde plaats. Janneke Kanis
uit Zwolle werd winnaar van het
district Oost.
Ook Reynold Harmsen uit Warns-
veld reed zijn kampioenschap voor
het district Oost in Groot Agelo.
Hij kwam uit in de sportklasse A in
een parcours dat zeer selectief was
door wind, klimmen en dergelijke.
Reynold werd uiteindelijk elfde.
Ook veteraan Rudi Peters uit Wich-
mond reed hier Tweede Pinkster-
dag. Hij behaalde een zesde plaats
op dit zware parcours.
Zaterdag startte Rudi Peters in
Vroomshoop. Hij reed daar in een
kopgroep van zeven man. Zijn laat-
ste demarrage moest hij in de
spurt bekopen en werd vijfde.
Jeffrey Leest, gastrenner bij RTV,
werd kampioen van Midden-Ne
derland; hij won de cours over 120
kilometer voor Jan v.d. Meul en
Franck v.d. Hoef.

Paardensport

LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Zondag 11 juni was er een wed-
strijd voor ponies in Zelhem, hier
behaalde Lisette Bijenhof met Sur-
vivor een tweede prijs bij de dres-
suur en een zevende prijs bij het
springen.
Maandag 12 juni waren er wed-
strijden voor paarden en ponies in
Geesteren, hier werden de volgen-
de prijzen behaald:
Ponies: Bart Hartman met Spider-
man eerste met 163 punten en eer-
ste in het M-springen, mede door
dit behaalde resultaat werd hij
Kringkampioen.
Fredrieke Gotink met Amber be
haalde een eerste en tweede prijs
met 168 en 164 punten en zij werd
eerste bij de bestgaande rijponie.
Elodie Stokman met Aifhia be
haalde een_ vijfde prijs bij het B-
springen.
Deze drie mogen naar de Gelderse

Kampioenschappen in Bidding-
huizen.
Verder waren er nog de volgende
prijzen: Annemiek Mulderije met
Bowie een eerste prijs met 165
punten; Janneke Heuvelink met
Lombardo een vijfde prijs met 161
punten; Leonie Pol met Starlicht
een derde prijs met 162 punten.

Paarden
Suzan Koop met Kevin tweemaal
tweede met 165 en 160 punten;
Sandra Kappers met Nieuwmoeds
Oledo een vierde prijs met 165
punten; Irene Regelink met Lea
een derde prijs met 158 punten;
Wim Lenselink een vijfde prijs bij
het B-springen.

Zaterdag 17 juni was er een dres-

suur wedstrijd voor ponies in Lo-
chem, hier behaalde Karin Steen-
blik met Navaro een eerste en vier-
de prijs met 167 en 164 punten.
Zondag 18 juni was er een spring-
wedstrijd voor paarden en ponies
in Laren, hier behaalde Bart Hart-
man met Peter Rabit een vierde
prijs en met Spiderman een eerste
prijs.

Bij de paarden behaalde August
Koster met Kronos een vijfde prijs.
Vrijdag 3 juni was er een viertal
wedstrijd in Neede, hier behaalde
de Graafschap l een eerste prijs en
de Graafschap 2 een derde prijs.
Vrijdag 16 juni was er een viertal
wedstrijd in Lochem, hier werd de
Graafschap l tweede en de Graaf-
schap 2 derde.

A'j zo't darp 's inkomp en iej kiekt umme ow hen dan ziej wel dat t'r
zo zuutjesan weer heel wat vremd volk rondlöp. In de winterdag is 't
zo da'j in de supermart haos iederene kent en daormet oaver alles en
nog wat kont praotn. Now loop t'r biejkans meer vremden as Vod-
densen. En da's altied een goed teiken.

Schienbaor wilt de luu eur vrieje tied hier nog wel geerne deurbren-
gen. Ok bussen met volle luu die al aadig gries bunt ziej hier dagelijks
rondtoern. Niejsgierig nao de kastelen maor waor ze jammer genog
meespat neet volle meer van ziet as de opri'jlane en een stuksken
mure. En da's dan natuurlik neet aadig veur de luu die daor zo'n gro-
te reize veur emaakt heb.

Veur al diegenen is 't dan ok besunder mooi da'w d'r now een muse
um biej hebt. Een museum waor ze effen rond kont kiekn en de stie
ve bene nog 's weer kont strekn. 't Mag rustig 'n golden idee wodn
enuumd umme in de kerke op 'n Kranenberg een heiligenbeelden-
museum in te richten. Natuurlijk ok umme de kerke een goeie be
stemming te blieven geevn zodat 't gebouw neet in verval raakt. Maor
ok veur Vodd'n as toeristendarp.

Zo'n museum kan een goeie reajen wean veur een touroperator
umme Vodd'n as bestemming van een dagtocht te kiezen. Dan heb ze
een doel waor ze biej mooi, maor ok biej slech weer, prima trechte
kont. En dat dan heel goed te combineern is met de kastelentocht.
Moch in de bus dat leste wel 's wat tegenvaln, 't museum kan 'n dag
dan weer goed maakn.

Daorumme vanaf dizze plaatse een lintjen met een golden medalje
veur degenen die dit alles veur mekare heb emaakt en daor onmun-
dig volle vrieje tied in heb estokn. Want zukke luu he'j neet veur 't op-
schepn, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

G E N D A V O R D E N
JUNI
ledere dag:

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

21 HSV de Snoekbaars senioren-
wedstrijd

21 ANBO Klootschieten bij
't Olde Lettink

22 HSV de Snoekbaars jeugd-
wedstrijd

25 HSV de Snoekbaars vierhoek-
wedstrijd

27 KBO Soosmiddag
28 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink

JULI
ledere dag:

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

1 • Limonadeconcert Jeugd
Sursum Corda, Dorpscentrum

2 HSV de Snoekbaars senioren-
wedstrijd

4 Avondwandeling door Pinetum
de Belten, Wildenborchseweg

5 ANBO Klootschieten bij
't Olde Lettink

6 HSV de Snoekbaars jeugd-
wedstrijd

7 Zomeravondconcert Muz. Sur-
sum Corda, Marktplein

11 Avondwandeling door Pinetum
de Belten, Wildenborchseweg

11 KBO Soosmiddag
12 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
12 Welfare Handwerkmiddag

Wehme (inlas middag)
15 HSV de Snoekbaars senioren-

wedstrijd
16 VRTC Achtkastelenrijders

Zomertocht
18 Avondwandeling door Pinetum

de Belten, Wildenborchseweg
19 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
25 Avondwandeling door Pinetum

de Belten, Wildenborchseweg
26 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
27 WVViswedstrijdvanaf

marktplein



Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

SERVICE BOUWMARKT

KeihardePrijsgarantie
Wanneer bij aankoop van een bij ons

gekocht artikel uit onze folder een identiek
artikel elders aantoonbaar goedkoper is tij-
dens deze aktieperiode dan betalen wij het

prijsverschil uit

Verrassende Tuinhout+Producten

WftA^VWWWAVL\W

ïCri was
O f«~»J

Wij spelen het 1-2-3 systeem: ^j

3 halen, 2 betalen
VERSE WORST
(geen 1-2-3) kilo van 4&98 voor 4
PERLA MILD SNF KOFFIE
500 gram 3 halen >» 2 betalen

191.4 12176

AH PIZZA DOOS
3 halen >»

13f7
Salami Acanta
Tre Formaggi
Proscui tio al Funghi

2 betalen

EDET SOFT TOILETPAPIER
pak 6 rol 3 halen

14f7 9J
2 betalen

98

AARDBEIEN
(geen 1-2-3) 500 gram van &09 voor 199

•C
OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

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

Spaar nu voor exclusief

Wedgewood porcelein!
Maandag, dinsdag en woensdag knipbroden 3 halen 2 betalen

Ook dat is Albert Heijn
J Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

lGevonden: damestrouwring!

VAKANTIETIJD GEZELLIGHEID

Zacht borreltje itr

Slijterij-wijnhandel JSUPER DE BOER
Yvonne en Wilbert Grotenhuys '
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 1 juli 2000



De Country Living Fair 2000 biedt een andere kijk op het buitenleven:

Natuurlijk blijkt zeer avontuurlijk kastelentocht
VOOI"

"Wat is natuur nog in dit land?',
schreef ooit een bekende Ne-
derlandse dichter. Het ant-
woord op die vraag wordt van
zondag 27 tot en met donder-
dag 31 augustus gegeven tij-
dens de Country Living Fair
2000. Op het landgoed rond
Kasteel Vorden is dan voor het
zesde jaar te zien hoe verba-
zingwekkend veel het buitenle-
ven nog te bieden heeft.

Bezoekers kunnen zich weer als
vanouds te goed doen aan fascine-
rende shows, opmerkelijke presen-
taties, hun hart ophalen bij tradi-
tionele ambachten en vooral actief
meedoen aan de vele natuurlijke
activiteiten.

Doen!
Over meedoen gesproken: de Coun-
try Living Fair laat oud en jong
zien dat buitenleven een actief Ie
ven is. De jongste bezoekertjes ont-
dekken hier dat er meer is in het
leven dan Gameboy en Pokemon.
Ze kunnen ponyrij den en leren
hoe je broodjes bakt in een kamp-
vuur. Zo zien ze dat natuur ook
avontuur kan zijn. Speciaal voor
hen is er ook kinderopvang gere-
geld, waar ze actief worden bezig-
gehouden. Dat geeft de ouders de
kans om de fijne kneepjes van het
traditionele bloemschikken onder
de knie te krijgen of om een pre-
sentatie van praktische, maar toch

zeer gerieflijke outdoorkleding te
zien. En nog leuker is het natuur-
lijk om je samen te vergapen aan
oude ambachten: immers, stoelen-
matters, kaasmakers, ze zijn er al-
lemaal en bij de meeste kan wel
eventjes geproefd of zelf gepro-
beerd worden.

Buiten: ook mooi voor binnen
De diverse fashion-shows maken
duidelijk dat buitenleven buiten-
gewoon elegant kan zijn. Juist het
gebruik van eerlijke en natuurlij-
ke materialen als leer, wol en ka-
toen geven kleding een extra ca-
chet dat ook binnen zeker niet
misstaat. Datzelfde geldt ook voor
de vele presentaties op het gebied
van huis- en tuindecoratie.
Meubelen voor binnen en buiten,
antiek, klassiek en basic, het blijkt
allemaal opmerkelijk goed te com-
bineren.

Een feest voor mens en dier
Ook op de Country Living Fair
2000 ontbreekt het natuurlijk niet
aan de meest uiteenlopende acti-
viteiten van en met dieren. We
noemden al het ponyrijden voor
de kleintjes. Voor hen, maar ook
voor ouderen beloven de vaardig-
heden van amazone Tineke Bar-
tels weer een aangename verras-
sing zijn. Niet alleen verzorgt ze
een kur op muziek, ze zal aanslui-
tend ook nog een aantal dressuur-
clinics geven. De optredens van

valkenier Annelies Droge beloven
al even spectaculair te worden.

Hoe gaat het met de hond?
Honden zijn op een evenement als
dit natuurlijk niet weg te denken.
Ze zijn dan ook meer dan welkom.
Sterker nog: er is dit jaar ook een
speciale stand waar een exterieur-
keurmeester meegebrachte hon-
den kan beoordelen op rasnor-
men, uiterlijke kenmerken en alle
andere kynologische kwaliteiten.
Om de wericapaciteit van de hond
en het samenspei met de baas op
de proef te stellen, kunnen de be-
zoekers-met-honden ook deelne-
men aan twee jachtproeven.

Behoud van het goede
Diverse organisaties op het gebied
van natuur- en wildbeheer geven
inzicht in hun inzet voor het be-
houd van de natuur die Nederland
blijkbaar toch nog rijk is.

Datzelfde gebeurt ook bij de land-
bouwpresentaties van het Genoot-
schap voor Land- en Tuinbouw, GL-
TO. Én last but not least is ook dit
jaar de Houthakkersroadshow
weer van de partij, waar bomen
van kerels met hun motorzagen te
keer gaan.

Info Country Living: Weterschoten
27, 7381 AC Klarenbeek, tel. 055-
3012323 /3012300, fax 055-3012
322.

Geslaagden Ulenhof College
ULENHOF COLLEGE LOCATIE
'T BEECKLAND VORDEN

MAVO + l beroepsgericht vak
Bade, Astrid, Zutphen; Burg, Mi-
chel van der, Vorden; Garrits, Rien-
ke, Hengelo Gld; Groot Bruinde-
rink, Maaike, Hengelo Gld; Hun-
nersen, Fim, Zutphen; Lubbers, Sa-
bine, Vorden; Menkveld, Jan, Al-
men; Schimmel, Esther, Vorden;
Verbeek, Roy, Warnsveld; Visschers,
Esther, Hengelo Gld; Vriend, Linda,
Vorden; Zenhorst, Renske, Baak.

MAVO/VBO
Asselt, Marcel van, Vorden; Becker,
Bram, Vorden; Ellenkamp, Stepha-
ny, Hengelo Gld; Flor is, Wendy,
Zutphen; Jimmink, Maaike, Almen;
Lubbers, Lïndy, Vorden; Mol, Liselot-

. te, Lochem; Muileman, Peter, Al-
men; Smallegoor, Annemieke, Vor-
den; Voskamp, Roland, Hengelo Gld.

VBO
Akker, Piet van den, Hengelo Gld;

Arfman, Harold, Ruurlo; Barge,
Frank ten, Vorden; Berkel, Sanne
van, Zutphen; Brugman, Michel,
Zutphen; Bruil, Hans, Baak; Burk-
ink, Koen, Hengelo Gld; Dinkel-
man, Loes, Lochem; Frijhoff, Jan-
neke, Zutphen; Gombert, Harriët,
Vorden; Graaf, Joyce de, Zutphen;
Groot, Petra de, Eefde; Groot Roes-
sink, Harold, Warnsveld; Günther,
Claudia, Warnsveld; Haggeman,
Aafke, Baak; Halfwerk, Mar tij n,
Zutphen; Harmsen, Robert, Hen-
gelo Gld; Have, Jurre ten, Zutphen;
Haverkamp, Mandy, Vorden; Haze-
winkel, Michel, Zutphen; Heerde,
Joran van, Warnsveld; Heideman,
Gerdien, Barchem; Herfkens, An-
thony, Baak; Hilge, Natascha,
Zutphen; Hoetink, Hans, Gorssel;
Hofs, Nicole, Vorden; Holtrigter,
Inge, Vorden; Homma, Margriet,
Vorden; Huiskes, Berdien, Steende
ren; Huisman, Jeroen, Eefde; Jan-
sen, Miranda, Toldijk; Jong, Bianca
de, Ruurlo; Jongh, Patty de, Vor-
den; Kerkmeijer, Chantal, Zut-
phen; Klaasen, Dustin, Zutphen;
Klein Bluemink, Henrieke, Halle;

Kleyzen, Patricia, Zutphen; Koe-
slag, Eva, Zutphen; Kremer, Silke,
Hengelo Gld; Langwerden, Manja,
Hengelo Gld; Lebbink, Ricardo,
Vorden; Lesterhuis, Ento, Zutphen;
Loman, Johan, Vorden; Manuela,
Charlene, Vorden; Menkveld, Kim,
Hengelo Gld; Mentink, Regina,
Hengelo Gld; Noot, Pascalle van,
Brummen; Offenberg, Maaike, Ke-
ijenborg; Oldenhave, Sabine, Vor-
den; Oosten, Marek, Zutphen; Pas,
Angela ten, Vorden; Peinemann,
Judith, Eefde; Reijmer, Francis,
Baak; Rijsdij k. Heleen, hhEefde;
Robbertsen, Karin, Vorden; Scheer-
der, Marcella, Zutphen; Scholten,
Kim, Hengelo Gld; Schut, Roy,
Zutphen; Senkeldam, Stephan,
Zutphen; Snelder, Marjolein, Warns-
veld; Teunissen, Hans, Brummen;
Tijkken, Bolien, Zutphen; Verha-
ren, Malou, Zutphen; Vinke, Ger-
jan, Laren Gld; Vlogman, Gerben,
Vorden; Vries, Marjanne de, Vor-
den; Wageningen, Stefanie van,
Eefde; Wagenvoort, Rien, Vorden;
Wagt, Jessica van der, Warnsveld;
Wentink, Sanne, Vorden.

Mede dankzij het fraaie weer is
de skeelertocht op Tweede
Pinksterdag weer een groot suc-
ces geworden.

Ruim 250 deelnemers meldden
zich aan de start bij de winkel van
Free-wheel in het centrum van
Vorden. Er waren veel nieuwe deel-
nemers, maar ook een groot aan-
tal deelnemers dat de tocht voor
de derde maal reed.
Opvallend was het grote aantal
deelnemers uit de regio. Hieruit
kan worden opgemaakt dat de
naamsbekendheid van Free-wheel

de afgelopen jaren aanzienlijk is
toegenomen. De deelnemers wa-
ren over het algemeen zeer te spre-
ken over het mooie parcours en
het goede asfalt.

Ook de organisatie leverde weinig
problemen op. Eén deelnemer
hield wat schaafwonden over aan
een valpartij. De snelste deelne-
mer legde de afstand van 60 km.
binnen de 2 uur af. De meer re-
creatieve deelnemers namen ruim
de tijd voor hun afstand van 15, 20
of 30 km en genoten zichtbaar van
het fraaie Vordense buitengebied.

Nieuwe brochures Maag Lever Darm Stichting

Buikpijn en verstopping
bij kinderen
Veel kinderen klagen regelma-
tig over buikpijn. Bijna één op
de vijf schoolgaande kinderen
heeft er regelmatig last van en
kan daardoor niet naar school.
Elke dag worden maar liefst 70
kinderen met een spijsverte-
ringsziekte in het ziekenhuis
opgenomen.

Buikpijn en verstopping bij kinde-
ren kunnen heel verschillende
oorzaken hebben. Ouders willen
graag weten wat zij kunnen doen
en hoe ze met hun kind moeten
omgaan. Ook willen ze weten of
hun kind naar de dokter moet.
Om antwoord te geven op vragen
van ouders heeft de Maag Lever
Darm Stichting twee nieuwe voor-
lichtingsbrochures uitgegeven. De
brochures worden verspreid jn de
Maag Lever Darm Week die dit
jaar in het teken staat van kinde-
ren met een spijsverteringsziekte.

De voorlichtingsbrochure 'Buik-
pijn en verstopping bij kinderen'
zijn aan te vragen bij de Maag Le-
ver Darm Stichting, telefoon 030-
6055881. Aanvragen per e-mail
kan ook: info@mlds.nl

Maag Lever Darm Week 2000
Dit jaar vindt de Maag Lever Darm
Week plaats van 18 tot en met 24
juni. De Maag Lever Darm Stich-
ting vraagt tijdens deze week aan-
dacht voor kinderen met een spijs-
verteringsziekte. Om hen te kun-
nen helpen financiert de stichting
onderzoek naar bij voorbeeld
voedselallergieën, darmontstekin-
gen, maagklachten en leverziek-
ten. Hiervoor is geld nodig.

Tijdens de collecteweek gaan ruim
20.000 collectanten langs de deur
en kan er geld worden gestort op
giro 2737 van de Maag Lever Darm
Stichting.

Sponsorloop Ned. Herv.
kerk Wichmond brengt
ƒ 3.500,- op!
Op 16 april liepen de Wichmon-
ders Rien Baauw en Gerard
Schepers de Marathon van Rot-
terdam. Contact heeft hierover
destijds bericht.

Via sponsoring van hun mara-
thonloop probeerden ze geld bij-
een te krijgen ter verlichting van
de financieel moeilijke situatie
van de Nederlands-Hervormde
Kerk in Wichmond. Dhr. Baauw is
voorzitter van de kerkvoogdij van
deze kerk en dhr. Schepers is de

koster van Wichmond. Omdat er
nog steeds geld binnenkwam, ook
van mensen die spontaan gaven
en niet vooraf een bijdrage had-
den toegezegd, kunnen we nu pas
de eindstand meedelen: bijna f
3.500,- is door de sponsorloop bij-
eengebracht. De bazar die op 28
april in Withmundi gehouden
werd bracht f4.200,- op, eveneens
voor de kerk van Wichmond.
Ieder die bijgedragen heeft aan
het succes van sponsorloop en ba-
zar wordt heel hartelijk bedankt!

Zwemvierdaagse
zwembad In de Dennen
Het zwem- en recreatiebad "In
de Dennen" organiseert in de
week van maandag 26 juni tot
en met vrijdag 30 juni voor de
26e keer de nationale zwem-
vierdaagse. Vier dagen sportief
zwemplezier voor jong en oud
in het extra verwarmde zwem-
bad.

De te zwemmen afstanden bedra-
gen 250 meter voor de (jongste)
jeugd en 500 meter per avond voor
de overige deelnemers(sters). Er
kan in de ochtenduren van dins-
dag tot en met vrijdag worden ge-
zwommen en in de avonduren van
maandag tot en met vrijdag.

Na afloop van de zwemvierdaagse(
vrijdagavond 30 juni) worden de
medailles uitgereikt. Ook bestaat
de mogelijkheid om weer mee te
doen aan het sponsorzwemmen.
De opbrengst komt ten goede aan
het Ronald Mc Donaldfonds.
De inschrijving voor deze zwem-
vierdaagse is al van start gegaan.
De kosten bedragen zes gulden per
persoon ( voor inschrijving t/m 25
juni) Nadien betaalt men zeven
gulden. De inschrijving sluit op
dinsdag 27 juni, de laatste dag om
mee te kunnen doen. Nadere in-
formatie kan men verkrijgen aan
de kassa van het zwembad of telf.
0575- 551202.



Deze advertentie word u aangeboden door Drukkerij Weevers b.v. te Vorden.

Samen

Het Rode Kruis zet zich al jarenlang in voor iedereen die het zonder hulp van

anderen niet redt. Ver weg, maar ook dicht bij huis. Het Internationale Rode

Kruis is een neutrale organisatie. Daarom komt zij in gebieden die voor andere

hulporganisaties ontoegankelijk zijn. Ondanks dat er in het verleden veel belang-

rijke projecten zijn gerealiseerd, rekenen nog steeds miljoenen mensen op onze

steun. Bijvoorbeeld in Namibië, waar straatkinderen een uitzichtloos leven

leiden. Zonder eten, kleding en scholing ziet hun toekomst er somber uit. Een

dagopvangcentrum zou uitkomst bieden.

Ook in de Syrische woestijn heeft men onze steun nodig. Veel nomaden blijven

daar verstoken van medische zorg, doordat de afstanden naar ziekenhuizen,

artsen en medicijnen te groot zijn. Het gevolg is dat veel mensen onnodig ziek

worden en sterven. Met de opzet van mobiele klinieken kunnen ze worden gered.

Maar ook in ons eigen land zijn er mensen, die het zonder onze hulp niet redden.

Bijvoorbeeld in Mappa Mondo, een huis in Wezep waar kinderen met een

levensbedreigende ziekte liefdevol worden verzorgd. Waar ze de aandacht

krijgen die ze zo hard nodig hebben. Maar we willen graag veel meer doen.

U kunt dat mogelijk maken. Voor een klein bedrag kunnen wij al heel veel doen.

Help mee, want uw hulp kan in de wereld veel betekenen.

www.rodekruis.nl HET NEDERLANDSE RODE KRUIS



Schuttersgilde "St. Jan " - Keijenborg

Kermisprogramma 2000 Oude traditie in ere hersteld
Bestuur en een groot aantal le-
den van het Schuttersgilde St.
Jan in Keijenborg zijn al weken
druk in de weer i.v.m. de orga-
nisatie van de jaarlijkse kermis.

Men heeft ze vast en zeker al zien
staan. De grote reclameborden bij
de invalswegen naar Keijenborg
die u attenderen op de komende
kermis. Het jaarlijkse ontmoe-
tingsfeest, vlak voor de vakantie-
periode, van alle dorpsgenoten en
oud-dorpsgenoten in Keijenborg.
Traditiegetrouw zullen binnen-
kort weer een groot aantal attrac-
ties op- en nabij het Booltinkplein
worden opgebouwd en deze zul-
len tijdens de kermis worden
opengesteld.
Dit jaar is er op de Kermis: auto-
baan, balco/rotor, boksbal, bulldo-
zerschuivenspel, disco train (snel-
heidsmolen), draaimolen, foto-
/schietsalon, kop van jut, lucky era-
nes, lijntrekbussensport, muizen-
stad, nougat/suikerwerken, olie
bollen/gebakkraam, suikerspin-
/popcorn, vis/snackstand en de ver-
koop van ijs.

KERMISVRIJDAG 23 JUNI
3e "Kleintje Kermis" bij Party Re
stuarant "De Smid". Dit is een
"klootschiettournooi" voor stra-
ten, buurten, vriend(inn)en, fami-
lies, bedrijven etc. Per team 4 a 5
personen, inschrijven bij Party Res-
taurant De Smid. Voor de deelne-
mers na afloop onbeperkt karbo-
nades van de barbecue.
In café bar "Winkelman" zal de
kermis worden ingeluid m.m.v. de
Nederlandstalige smartlap/rock-
/feestband "Gewoon Jansen". Deze
7-koppige formatie zal goede foute
nummers ten gehore brengen.

KERMISZATERDAG 24 JUNI
Zal - mits de weersomstandighe-
den gunstig gezin zijn - de Eucha-
ristieviering plaatsvinden in de
tuin van woon- en zorgcentrum
'Maria Postel'. Bij minder gunstige
weersomstandigheden wordt uit-
geweken naar de St. Jan de Doper-
kerk. Hierbij zal het voltallig
Schuttersgilde in uniform aanwe-
zig zijn. Genoemde Eucharistievie-
ring wordt mede opgedragen voor
de leden, alsmede voor alle overle-
den leden van het Schuttersgilde
'St.Jan'.
Na de kerkdienst maakt het Schut-
tersgilde een muzikale rondgang
door het dorp.

KERMISZONDAG 25 JUNI
De zondagmiddag staat uiteraard
weer grotendeels in het teken van
de kermisoptocht. Dit jaar staat er
wederom, mede door de grote in-
zet van een aantal actieve stra-
ten/buurten, een prachtige op-
tocht te wachten.
De opstelling van de wagens ge
schiedt in de Pastoor Thuisstraat
en de Geltinkweg (uitsluitend in-
rijden v.a. de Hengelosestraat).
Daar vindt ook, reeds voor de op-
tocht aanvangt, de jurering plaats.
Als men de wagens, reeds vóór de
optocht aanvangt, wilt bekijken,
dan raadt men aan vroegtijdig
door de Pastoor Thuisstraat en de
Geltinkweg te wandelen.

ROUTE OPTOCHT
De route van de optocht zondag-
middag ziet er als volgt uit: start
bij de aanleunwoningen in de Pas-
toor Thuisstraat. Vervolgens Gel-
tinkweg - Koldeweiweg - Kerkstraat
- St. Janstraat - Ottenkampweg - Eu-
lingkamp - Teubenweg - Nyssink-

kampstraat - Pastoriestraat - Kerk-
straat - Molenstraat - Poelsweg - Eu-
lingkamp - Teubenweg - St. Jan-
straat - Poelsweg - Teubenweg - Kol-
deweiweg.
Men verzoekt ingezetenen die
aan de optocht route wonen er
voor te waken dat er geen auto's
langs de route worden gepar-
keerd. Alleen daardoor zullen
een groot aantal ergernissen
worden bespaard.

MUZIEKGEZELSCHAPPEN
In de optocht zal men de volgende
zes muziekgezelschappen zien
voorbijtrekken: de eigen Drumfan-
fare alsmede Zustervereniging
Harmonie St. Jan Keijenborg, Ko-
ninklijke Harmonie Concordia
Hengelo Gld., Muziekvereniging
Concordia Vorden, Schutterij Een-
dracht Maakt Macht Hengelo Gld.,
The Lowland Brigade Pipe Band
(een doedelzakkenformatie) uit
Zwolle en het Schuttersgilde Wil-
lem Teil, Silvolde. "The Lowland
Brigade Pipe Band" uit Zwolle zal
zondagmiddag reeds voor sfeer-
muziek zorgdragen bij de aan-
leunwoningen in de Pastoor Thuis-
straat. Het optreden van dit orkest
wordt aangeboden door Seezo Uni-
formen te Keijenborg.
Na de optocht zal in de binnen-
tuin van woon- en zorgcentrum
Maria Postel het vaandel worden
gezwaaid voor de genodigden en
al het aanwezige publiek door de
vendeliers van het Schuttersgilde
St. Jan alsmede van het Schutters-
gilde Willem Teil uit Silvolde, be
geleid door Drumfanfare en Har-
monie St.jan.

PRIJSUITREIKING OPTOCHT
De prijsuitreiking van de optocht
vindt plaats bij Gasterij De Eikeboom.

KERMISMAANDAG 26 JUNI
Alle volksspelen zullen plaatsheb-
ben op het voormalig schoolplein
in de Kerkstraat (achter de gym-
nastiekzaal).

JEUGDVOGELSCHIETEN
Ook dit jaar organiseert men we
derom jeugdvogelschieten. Dit is
speciaal bedoeld voor de 12- t/m 17-
jarigen. Ook hiervoor stelt men 5
prijzen beschikbaar. Ook is er
maandagmorgen gelegenheid, om
onder begeleiding van ervaren
boogschutters van het Schutters-
gilde, handboog te schieten en u
kunt darts- en bolero-gooien.

PRIJSUITREIKING
Kermismaandag staat de prijsuit-
reiking van de diverse volksspelen
te wachten in Dorpshuis De Horst.

VRIJKAARTJES VOOR DE
SCHOOLJEUGD
De leerlingen van de basisschool
zullen in week 25 vrijkaartjes ont-
vangen voor een aantal attracties,
uitsluitend te gebruiken op maan-
dag 26 juni 2000. Ook voor kinde
ren die buitengewoon lager basis-
onderwijs volgen op scholen bui-
ten het dorp, liggen er pakketjes
vrijkaartjes klaar. Ouders van deze
kinderen worden verzocht zater-
dagmorgen 24 juni a.s. de vrij-
kaartjes af te halen bij de voorzit-
ter, dhr. W. Besselink, Hengelos-
estraat 12 te Keijenborg.

INGEZETENEN WORDT VER-
ZOCHT TE VLAGGEN
Men verzoekt alle dorpsgenoten
op 23, 24, 25 en 26 juni a.s. de Va-
derlandse Driekleur te laten wap-
peren.

Het schuttersgilde St.jan uit Keijenborg heeft een oude traditie in ere hersteld. Wie de bielemannen life aan
het werk wil zien, moet zeker naar de Keijenborgse kermis komen op 23, 24, 25 of 26 juni a.s. Op de foto de bie-
lemannen in hun prachtige outfit. Links FreddySiemes en rechts Jarno Stapelbroek.

Schuttersgilde St.jan uit de Keijenborg heeft ook dit jaar weer een groots
kermisprogramma opgezet

Kermis Keijenborg
VRIJDAG 23 JUNI
De kermisattracties zijn vanaf
18.00 uur geopend. Om 19.30 uur
begint "kleintje kermis" bij Party
Restaurant De Smid. Dit is een
klootschiettoernooi voor straten.
Na afloop is er voor de deelnemers
onbeperkt karbonades van de bar-
becue. In cafÈ bar Winkelman zal
vanaf 21.30 uur de kermis worden
ingeluid met medewerking van de
Nederlandstalige smartlap/rock-
feestband "Gewoon Jansen". Deze
7 koppige formatie zal goede foute
nummers ten gehore brengen.

ZATERDAG 24 JUNI
Om 14.00 uur worden de kermis-
attracties geopend. Om 17.00 uur
zal - mits de weersomstandighe
den het toelaten - een Eucharistie
viering plaatsvinden in de tuin
van woon- en zorgcentrum Maria
Postel. Bij minder gunstige weer-
somstandigheden wordt uitgewe
ken naar de St. Jan de Doperkerk.
Na de kerkdienst is er een muzika-
le rondgang door Keijenborg. Van-
af 21.00 uur is er dansgelegenheid
in beide zalen.

ZONDAG 25 JUNI
De kermisattracties zijn vanaf
11.00 uur geopend. Om 12.30 uur

is het opstellen van de optocht in
de Pastoor Thuisstraat en Geltink-
weg.
Om 13.30 uur is er een muzikaal
intermezzo door "The Lowland
Brigade Pipe Band", een doedel-
zakband uit Zwolle, gekleed in ori-
gineel kleurrijk schots uniform.
Deze band heeft een jarenlange er-
varing opgedaan in zowel binnen-
als buitenland. Het optreden vindt
plaats voor de aanleunwoningen
bij woon- en zorgcentrum Maria
Postel.
Om 13.50 uur worden de toespra-
ken gehouden en om 14.00 uur is
de afmars van de 35e optocht. Ver-
volgens is er om 15.15 uur vaan-
delhulde voor alle aanwezigen
met medewerking van vendeliers,
schuttersgilde en harmonie St. Jan
Keijenborg en Willem Teil uit Sil-
volde in de binnentuin van woon-
en zorgcentrum Maria Postel.
Om 15.30 uur is er "Erewijn" in de
recreatiezaal van woon- en zorg-
centrum Maria Postel (uitsluitend
voor genodigden).

Om 19.00 uur is de prijsuitreiking
van de optocht bij Gasterij "De Ei-
keboom". Verder is er dansgele
genheid in alle horeca-aangelegen-
heden.

MAANDAG 26 JUNI
Om 8.00 uur is er reveille, gevolgd
om 9.00 uur met een muzikale
rondgang door Keijenborg met
medewerking van schuttersgilde
en harmonie St.jan.

Om 9.15 uur is er een vaandelhul-
de voor alle ereleden, genodigden
en de dames en heren horeca on-
dernemers/sters voor De Horst.

Om 9.30 uur begint het vogel-
schieten op het voormalig school-
plein in de Kerkstraat alsmede het
jeugdvogelschieten voor 12 tot en
met 17 jaar. Om 10.00 uur begint
het vogelknuppelen, boogschie-
ten, darts- en bolerogooien.

De volksspelen zijn om 12.00 uur
afgelopen met om 12.15 uur de af-
mars voor de installatie van het
nieuwe koningspaar, de huldiging
van het nieuwe koningspaar door
pastores Jacobs en/of Zweers en de
vaandelhulde voor de pastorie.

Om 13.00 uur is de prijsuitreiking
in De Horst.
De kermisattracties zijn vanaf
10.00 uur geopend. Verder is er op
deze kermisdag dansgelegenheid
in twee horecazalen.



4 dagen feest met de

23/24/25/26 juni
café bar zaai Winkelman

"Gewoon Jansen"
"Hooked on Red"
Trainband"
"NeverAMnd"

Vrijdag in ons café

Zaterdag

Zondag

Maandag

St. Janstraat 3, Keijenborg, Telefoon 0575 - 461267

De eerste kermis van de 21e eeuw
maken we er een knalfeest van!

Vrijdag 23 juni
Kleintje kermis klootschiet-toernooi met gratis karbonades

van de barbecue

Zaterdag 24 juni
Zondag 25 en maandag 26 juni

CLIMAX
Tot ziens In zaal en tuin van

Kerkstraat 11, 7256 AR Keijenborg. Tel. (0575) 46 12 93

KERMIS KEIJENBORC
vrijdag 23 juni, zaterdag 24 juni, zondag 25 juni en maandag 26 juni a.s.

ZONDAGMIDDAG 14.00 uur GRANDIOZE OPTOCHT
Met medewerking van zes muziekgezelschappen DIVERSE PRACHTIGE PRAALWAGENS
1515 uur vaandelhulde door VENDEUERS, DRUMFANFARE - en HARMONIE "ST. JAN" en WILLEM TELL, SILVOLDE
Gezelligheid troef in de kom van het dorp m.m.v. "The Lowland Brigade Pipe Band"
Bebouwde kom v.h. dorp v.a. 12.00 uur gesloten. Entreeprijs slechts f. 2- p, pers.

DANSGELEGENHEID:
ZAAL 'DE SMID'
zaterdag m.m.v. "Climax"
zondag m.m.v. "Climax"
maandag m.m.v. "Climax"

ZAAL "DE EIKEBOOM": zondag m.m.v. "Zwansorkest Snoek"

DANSGELEGENHEID:
ZAAL 'WINKELMAN'
zaterdag m.m.v. "Hooked on Red"
zondag m.m.v. "Train Band"
maandag m.m.v. "Never Mind"

*
Vrijdagavond Stemmingsmuziek in de bar bij WINKELMAN m.m.v. "Gewoon Jansen'

Kleintje kermis (klootschiettoernooi) bij Party Restaurant DE SMID.

*KERMIS KERMIS

Zondag 25 juni

Prijsuitreiking
kermis wagens
Aanvang: 19.00 uur.

Daarna feest met

Lut 't olderbastend knapp'n
Waor: In Keyenborg bie

entree gratis * entree gratis * entree gratis

BONNIE KEUBEN
SLAGERU
WIM VAN DER KOLK

Uw warme

bakker
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Denk aan de KIK kermisactie.
Deponeer voor 21 juni uw actiebonnen in de kikbus.



Toertocht 'De Graafschap' Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Zaterdag l juli zal er in Vorden
veel historie en nostalgie op-
bloeien, want dan zal er een
toertocht van oude antieke
tractoren door de prachtige
omgeving van Vorden rijden.
Dit wordt voor de tweede keer
georganiseerd door Trekkere-
venementencommissie De
Graafschap.

De tocht begint 's morgens bij de

familie Wesselink aan de Rietger-
weg 2 te Vorden. De tocht zal gaan
via Hackfort, Wichmond, gemeen-
te Hengelo (Gld.) naar de Varsselse
molen. Hier is tevens een tussen-
stop. De tractoren van de jaren '30
t/m de jaren '70 zullen hier alle
maal te bewonderen zijn. Er zullen
van allerlei merken en soorten te
zien zijn, meestal mooi in origine
Ie staat.
Na de stop zal de tocht worden ver-

volgd om via landgoed Zelle en
buurtschap Linde weer naar het
terrein van de familie Wesselink
aan de Rietgerweg 2 te leiden. De
organisatie hoopt dat het een ge
slaagd evenement mag worden.

Voor informatie kan contact wor-
'den opgenomen met de familie
Wesselink, telefoon 0575-552317
of de familie Berenpas, telefoon
0575-556743.

Maak eigen souvenir bij
Hemel en Aarde
Aan de rand van Vorden (Schut-
testraat 8 ) in een inspirerende
omgeving van weilanden en
bos, staat beeldhouwatelier
"Hemel en Aarde". Hier maakt
Annemarie Willemsen beelden
in hout, steen en brons. Naast
het exposeren in galeries en het
meedoen aan Kunstmarkten,
biedt Annemarie Willemsen be-
langstellenden de mogelijk-
heid tot het volgen van cursus-
sen en workshops.

Sommige mensen houden er van
in de vacantie toch nog iets om
handen te hebben. Annemarie:
"Voor iedereen die de zomer in de
omgeving van Vorden doorbrengt,
op vacantie of gewoon thuis, orga-
niseer ik een speciaal programma.
Wellicht vinden mensen het leuk
om een aandenken te hebben aan
de vacantie. Nog waardevoller is
als men dit zelfheeft gemaakt".
In de maanden juli en augustus is
er iedere vrijdag gelegenheid om
aan een eigen beeldje in zeepsteen
of albast te werken. Dit zijn zachte
steensoorten die met een rasp, vijl
of zelfs een mesje te bewerken

zijn. Deelnemers kunnen zelf kie
zen voor een ochtend en/of mid-
dag. Wanneer men er meer tijd in
wil steken dan bestaat de moge
lijkheid om op meerdere vrijdagen
te komen werken. Men kan dan
ook met guts en klopper een stuk
lindehout bewerken. "Of wat
dacht men van een zelf gevonden
knoestige tak of boomstronk. Die
kan men zelf omtoveren tot een ei-
gen bosgeest of bostrol", zo zegt
Annemarie Willemsen.
Daarnaast organiseert Annemarie
Willemsen op zaterdag 8 juli en
zondag 9 juli een weekendworks-
hop waar met albast gewerkt kan
worden. Dit is een doorzichtige
steensoort waar het licht prachtig
doorheen schijnt. De deelnemers
werken dan met schijven albast
die zich bijvoorbeeld goed lenen
voor het maken van raamobjecten.
Bij mooi weer wordt buiten ge
werkt. Op beide dagen is er tussen
de middag en verzorgde lunch.
Het materiaal is ook hier aanwe
zig.
Voor nadere informatie, opgave
e.d. kan men bellen 0575- 515540
of 06-10081892.

Fietsen

RTV-RENNERS HADDEN EEN
GOED PINKSTERWEEKEND
Het afgelopen Pinksterweekend
presteerde nieuweling Conny Paas
goed in Nijeveen. Zij behaalde een
goede vierde plaats. Janneke Kanis
uit Zwolle werd winnaar van het
district Oost. Ook Reynold Harm-
sen uit Warnsveld reed zijn kam-
pioenschap voor het district Oost
in Groot Agelo. Hij kwam uit in de
sportklasse A in een parcours dat
zeer selectief was door wind, klim-
men en dergelijke. Reynold werd
uiteindelijk elfde. Ook veteraan
Rudi Peters uit Wichmond reed
hier Tweede Pinksterdag. Hij be
haalde een zesde plaats op dit zwa-
re parcours. Zaterdag startte Rudi

Peters in Vroomshoop. Hij reed
daar in een kopgroep van zeven
man. Zijn laatste demarrage moest
hij in de spurt bekopen en werd
vijfde. Jeffrey Leest, gastrenner bij
RTV, werd kampioen van Midden-
Nederland; hij won de cours over
120 kilometer voor Jan v.d. Meul
en Franck v.d. Hoef.

Duivensport

P.V. VORDEN

De vlucht vanaf Orleans over een
afstand van ruim 560 kilometer
vond onder ideale weeromstandig-
heden plaats.De uitslag was als
volgt: A en A Winkels l, 2,4,6,7,8,
13, 14, 19; H. Stokkink 3, 10, 20;
CBruinsma 5, 16, 17, 18; G. Boes-
veld 9,11,12; H. Eykelkamp 15.

Klootschiet-
marathon
De Deldense Buurtvereniging or-
ganiseert op zondag 2 juli de
twaalfde Vbrdense klootschietma-
rathon over een afstand van 10 ki-
lometer. Het is een groot en gezel-
lig recreantentoernooi voor ieder-
een die al een beetje kan kloot-
schieten. Deelname is mogelijk
voor bedrijven, straten, families,
buurten, verenigingen enz.

Een team bestaat uit tenminste
vier personen. Per team mag één
deelnemer lid zijn van de NKB, de
AKF of de NKF. Opgave staat open
voor de klassen damesteams, hè
renteams en gemengde teams
(maximaal twee heren). Er wordt
uitsluitend gegooid met houten
kloten. Eventueel kunnen deze
worden gehuurd van de buurtver-
eniging. Start, pauze en finish zijn
bij de familie Sc^heffer aan de Nieu-
wenhuisweg l te Vorden. Halver-
wege het parcours is er een pauze
met een hapje en een drankje.

Inschrijvingen dienen uiterlijk op
l juli binnen te zijn bij Dick Rege
link, telefoon 0575-551328.

Opbrengst collecte
De collecte van het Nationaal. Epi-
lepsie Fonds 'De Macht van het
Kleine' die plaatsvond van 5 tot en
met 10 juni, heeft in Vorden een
bedrag opgebracht van ƒ 6.223,10
en in Vierakker/Wichmond werd
een bedrag van ƒ 1.690,70 verza-
meld. Met de opbrengst van deze
collecte kan daadwerkelijk aan de
bestrijding van epilepsie worden
gewerkt.
Op wetenschappelijk gebied kun-
nen zaken nader worden onder-
zocht. Extra voorlichtingsmate-
riaal, speciaal gericht op kinderen,
kan worden ontwikkeld. Er kan
worden bijgedragen aan zaken als
individuele hulpverlening, speci-
aal onderwijs en aan vakantieacti-
viteiten voor zowel volwassenen
als kinderen met epilepsie.

Hartelijk dank aan alle gevers. De
stichting is er heel blij mee.

AUTOOTJE PESTEN
IN EN DOOR DE GEMEENTE
VORDEN (VERVOLG)

Naar aanleiding door de ingezon-
den brief van de heer Bart Krijt
Contact van woensdag 31 mei j.l.
Dit autootje pesten is niet iets van
de laatste tijd dit is al enige jaren
terug begonnen in het Grote Veld
om daar alle openbare zandwegen
af te sluiten voor alle gemotori-
seerde voertuigen onder het mom
milieu. Hier is denk ik alleen maar
naar de milieusekte geluisterd en
niet naar mensen zoals Geofysicus
Adriaan Broere uit Goor; hij weet
haarfijn te vertellen dat de laatste
honderd jaar de aarde is opge
warmt met 0,5 graden Celcius en
dit is gebeurd voor 1948 terwijl het
CO2 toename iets is van de laatste
40jaar en kan de temperatuur stij-
ging nooit aan de CO2 liggen , dus
een doemsenario van de broeikas-
gelovigen (om geld los te kloppen
bij de overheid.
Vordense gemeentebestuurders
pas op voor deze schreeuwende
minderheid: wie hard schreeuwt,
wordt geloofd.
Nu lopen de paarden de wegen
stuk inclusief de bospaden om ook
maar te zwijgen over de mountain
bike's die daar niet thuis horen
maar er wel zijn (lees de bordjes
van opengesteld). Wanneer je niet
snel genoeg van het pad springt,
word je verrot gescholden.

Dan wordt de 60 km-zone aange
haald door de heer Krijt en te
recht. Hierover eerst de volgende
opmerking van een chauffeur die
in de zone spullen moest ophalen
bij een bedrijf. "Wij moeten als
Vbrdenaren er trots op zijn dat de
gemeente Vorden dergelijke onzin
kan betalen inplaats van lastenver-
lichting door te voeren naar de
burgers" (de belastingdruk wordt
steeds hoger).
De afsluiting van de Wildenborg-
seweg gelijktijdig met de Almense
weg is een eerste klas blunder van
de gemeente Vorden. Kunnen we
de extra kilometers en de dure
brandstof bij de gemeente verha-
len? Laat het de gebruikers van de
ze wegen weten!
De heer Krijt schrijft verder dat hij
van de gemeente heeft gehoord
dat er klachten waren van bewo-
ners van de Almenseweg. Daarbij
kan ik mij niets voorstellen, want
bij de gemeente luisteren ze toch
niet naar de burgers. Voorbeeld:
neem het geval van het voormali-
ge Groene Kruis-gebouw. Er komt
een chemische toestand in. Groot
protest en bezwaren uit de buurt,
de gemeente Vorden geeft geen
krimp en volgt geheel doof haar
weg door een chemische werk-
plaats/fabriek uit Brummen naar
Vorden te halen in een woonwijk
waarnaast grote jongens als Sorbo,
Mevo, Bronkhorst Vorden worden
uitgejaagd. De gemeente Vorden
had nog een grote truc, de doos
ging open en wat kwam er uit?
Voor het industrieterrein een stin-
kende slibverwerker (kent u het ge
val Zutphen?) Protesten te over,
maar wederom is de gemeente
Vorden doof en wuift alle kritiek

van de hand. Het grootste deel van
het ambtelijk orgaan woont ten
westen van het industrieterrein of
buiten Vorden en bij meestal wes-
tenwind heeft men dan ook geen
stankoverlast.

Nu zit de heer Krijt nog met drie
belangrijke vragen in zijn maag,
zoals men dit noemt. Ik zal probe
ren een antwoord te vinden op de
ze vragen.

1. Wat ik vroeger op school heb ge
leerd bij het vak maatschappij-
leer, zou ik zeggen de politieke
partijen!
Ik hoor de heer Krijt al zeggen:
mis; lees vraag 3.
Dan zal het wat anders zijn, mis-
schien een ambtenaar die tij-
dens de hittegolf in mei slecht
kon nadenken.
Zou kunnen, maar deze moet
zijn huiswerk laten controleren
door de burgemeester, het hoofd
van het ambtenarenkorps. Heeft
deze wel contact gehad met de
gemeenteraad?

2. Wie er de verantwoording voor
draagt is de politiek. Weer mis,
want de heer Krijt heeft bij hen
geïnformeerd en zij wisten van
niets en waren zelfs zeer veront-
waardigd over de gang van za-
ken. Of zouden de fractievoor-
zitters soms na de achterkamer-
tjespolitiek (commisievergade
ringen) hun medebestuuders
vergeten zijn in te lichten? Of
heeft de burgemeester deze fei-
ten niet in de openbaarheid ge
bracht?

3.Als dit laatste zo is: fractievoor-
zitters, wordt eens wakker en
wees scherp; geef opening van
zaken. Wij worden toch be
stuurd door onze volksvertegen-
woordigers en niet door ambte
naren? Zij voeren jullie beslui-
ten uit die democratisch zijn ge
nomen. Punt uit. Niet meer en
niet minder.
Ligt het aan de burgemeester?
Laat hem dan zijn consequen-
ties trekken. Of beterschap of
vertrekken.
Ligt het aan de politiek? Dan
zullen de inwoners van Vorden
hen wel een brevet van onver-
mogen geven door weg te blijven
van de stembus. Want links en
recht steken geluiden de kop op
dat men zich zo langzamerhand
zwaar belazerd voelt.

Eén ding is voor mij persoonlijk
wel duidelijk: wat voormalig bur-
gemeester Vunderink met handen
heeft opgebouwd, wordt de laatste
jaren met de kont omver gestoten.

Tenslotte: politieke partijen loop
eens vaker achter uw gezond ver-
stand aan. Verschuil u niet achter
geld verslindende adviesbureaus
die dikke raporten opstellen met
een uitkomtst die je zelf had kun-
nen bedenken.

G.J. Kamperman,
De Bongerd 9,
7251 CC Vorden

Vorden zingt op verzoek
Aanstaande zondag 25 juni 's
avonds wordt er in de Dorps-
kerk weer een zangdienst ge-
houden onder het motto Vor-
den zingt'.

Er staan bekende en geliefde liede
ren op het programma afkomstig
uit diverse bundels die de afgelo-
pen tijd op verzoek zijn aange
vraagd.

Er zal een korte overdenking wor-
den gehouden door ds. H.L. Wit-
mer uit Goor over het thema: "Je
bent de moeite waard". Het orgel
zal worden bespeeld door dhr. W.
Kuipers uit Apeldoorn.

Na afloop kan er in 'de Voorde' na-
gepraat worden onder het genot
van koffie of thee.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
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ZAG DE AUTOMOBIL IST ACHTER U HET BORD?

DE COMPLEET NIEUWE A L M E R A MET UITGEKIENDE O P B E R G R U l M T E S

,

Ook in de auto wil je alle comfort. Daarom is de nieuwe Nissan Almera niet alleen standaard uitgerust met airconditioning* en elektrisch

bediende ramen vóór. Maar ook voorzien van handige opbergnetten, bekerhouders, vakken en een inklapbaar haakje, om bijvoorbeeld

tassen aan te hangen. Dus kun je je bezighouden met zaken die komen gaan. Voor meer informatie: www.nissan.nl

THE NEW A L M E R A . DESIGNED TO I M P R O V E YOUR PERFORMANCE.

ER IS AL EEN NIEUWE ALMERA V.A. F 31.490,- CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL. BTW EN BPM, CXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. 'VANAF COMFORT VERSIE. U LEAST AL EEN NIEUWE ALMERA

V.A. F 689.- P./MND (EXCL. BTW) VIA NISSAN LEASE O.B.V. 48 MND/20.000 KM P./J. VERZEKERING 75% NO CLAIM. (FULL OPERATIONAL LEASE). WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

AUTOBEDRIJF
NISSAN

DOET1NCHEM Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55

HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Weekblad
Contact

ook op internet:

Tuinmeubelen
+ accessoires
Bij 4 stoelen + tafel

10% korting
Verschillende dessins kussens

betalen

••WtWVIIIIIVIIUU MVWVIII

4 halen O

4 zitkussens al vanaf

f 39,00
wordt gratis thuis bezorgd

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandagmorgens gesloten

Voor de schoonmaak van elf vakantiehuizen,
gevraagd:

enkele enthousiaste
medewerkers/sters

als aanvulling op het huidige schoonmaakteam.
Op maandag en/of vrijdag van ± 09.00-15.00 uur.

Inl.: mevrouw van Dorth tot Medler, tel 0575-467346

Evangelisc
boekhandel De Vonk

Nieuwstadskerksteeg 15, Zutphen
Telefoon 0575-510933

Boeken en muziek voor uw vakantie

In juli en augustus zijn we open:
dinsdagmiddag van 13.30-17.00 uur
vrijdag van 09.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur
zaterdag van 10.00-17.00 uur

DAMESMÖDE

Leuke zomerpu l lovers in diverse
kleuren van o.a. Undici en Rober-
to Sarto van

jacks van o.a. Melka nu tot

40% i

Volop keus in zomerjacks. Diver-
se merken, van /J^T-'tot

*"'*Wjf

Combinatiemode van o.a. Gerry
Weber, Frankenwalder, Marcona,
Bianca en Bandolera, nu tot

Nog hee! veel leuke mode van
AnotherWörnan, PartTwo, Sand-
wich en Fashionalo's, nu tot

Van Cecil en Street One ontvan-
gen wij nog steeds nieuwe

HERENMODE

Alle pullovers en sweats van o.a.
Roberto Sarto, State of Art en Combinatiemode van Cotton-
Bad Boys. Diverse modekleuren field, For Fellows en Love nu tot

mm mmmS.mm^
Volop zomercolberts en zomer-
kostuums van o.a. Peter van Hol-
land en Bogart nu tot

Volop keus in puüovers van o.a.
Bad Boys, Locker en Torn Tailor

KINDERMODE

Pantalons, rokken en blouses
van ai onze bekende merken

Alle kinderjacks van o.a. Rags, Broeken in allerlei modellen van
Salty Dog en Bad Boys nu met o.a. Rags, Bird Dog en Salty Dog

\

Let ©p «snz© Hafefeekrats siaperkoopjes

>, VORDEN, (0575) 551381



Acda en de Munnik openen het nieuwe
seizoen van de Lochemse Schouwburg
Het gevarieerde aanbod van de
Lochemse Schouwburg bestaat
in seizoen 2000-2001 uit totaal
65 voorstellingen en concerten,
met (uiteraard) veel grote na-
men, een vijftal reisvoorstellin-
gen naar de "buren', een inte-
ressante toneelcursus en de
mogelijkheid om met een
theaterdiner de avond uit een
extra feestelijk tintje te geven.

Het seizoen words op 15 en 16 sep-
tember geopend met Acda en de
Munnik. Hiervoor stond Lochem
anderhalf jaar op een lijst met
gemteresseerden, en nu is het dus
gelukt. Twee tryouts van dit super-
populaire duo. Ook Brigitte Kaan-
dorp mag er wezen, en Hans ü-
berg, en Harrie Jekkers nemen
met Koos Meinders om maar eens
een pear grote bekende namen te
noemen. Jeroen van Merwij k en
Bavo Galama horen er natuurlijk
helemaal bij evenals Erik van
Muiswinkel en Diederik van Vleu-
ten. Nieuw, fris, jong aan het caba-
ret-firmament zijn Arie en Silves-
ter en Klaas van der Eerden. Jo-
chem Meyer stal vorig jaar de har-
ten van veel bezoekers op de caba-
retmarathon, hij komt nu met zijn
volledige programma. Op cabaret-
gebied words het seizoen afgeslo-
ten met opnieuw een cabarestafet-
te, met daarin drie nog niet zo be-
kende 'acts', in een feestelijke
avond.

Toneel tweede belangrijke pij-
ler van Lochems programma
Toneelbezoekers kunnen dit sei-
zoen genieten van thrillers, kluch-
ten en drama. We noemen er en-
kele: De Knecht Van Twee Mees-

ters, een vrolijke, meesterlijke
voorstelling van De Appel; Spot-
geesten met Trudy Labij; Bern-
hard, de afscheidsvoorstelling van
Sigrid Koetse; en de jubileumvoor-
stelling van Het yolk: Een Zomer-
jurk Vol Verdriet. Voor de liefheb-
bers komt de succesvoorstelling
van vorig jaar: Potasch en Perle
moer nog een keer terug. En ver-
der ziet u Joop Doderer in Fooi for
Love; AnneWil Blankers en Pleuni
Touw in Het Huis van Bernarda Al-
ba en.vele, vele anderen. In totaal
10 afwisselende toneelvoorstellin-
gen voor elk wet wils.

Seizoen van de musicals
Maar liefst 5 musicals zullen in
het komende seizoen gebracht
worden, zowel voor volwassenen
als voor de hele familie. In de vro-
lijke Little Shop of Horrors spelen
Joke de Kruijff en Bill van Dijk; de
musical Boyband gaat over een ra-
zendpopulaire jongensband met
o.a. Johnny Kraaykamp jr. als kei-
harde band-manager; tekstschrij-
ver/componist Irving Berlin staat
centraal in 'There is no business li-
ke showbusiness'; echte famlie
voorstellingen zijn 'Kruimeltje' en
'101 Dalmatiers'.

Muziek
Er komt veel muziek in Lochem:
bijvoorbeeld Marlies Helder, Harry
Sacksioni, Montezuma's, Revenge,
Nitsen StefBos.
Echt spektakel is te verwachten in
'Cookie'. Percussie op een wel heel
ongebruikelijke manier: Koreaan-
se koks in een keuken, die onder-
tussen ook nog iets lekkers klaar-
maken . . . Dit programma was vo-
rig jaar op het Edinburgh Festival

een van de grote smaakmakers. En
last but not least, geen prijzen
meer nodig: The King's Singers, de
zes geweldige a capella zangers uit
Engeland, in een concert in de
Grote Kerk.

Klassieke muziek
Uit de Thoma concertserie op de
zondagmiddag noemen we speci-
aal het Parkanyi Kwartet. Drie van
de musici speelden vroeger in het
Orlando Kwartet. Na jaren zijn ze
weer bij elkaar, de verwachtingen
zijn hoog gespannen. Violiste Jani-
ne Jansen speelt dit seizoen een
programma samen met pianist
David Kuyken. En na het grote suc-
ces vorig seizoen komt strijktrio
Belcanto Strings terug met üsa
Smirnova. Het Ensemble Musica
ad Rhenum dat zich toelegt op een
levendige en creatieve uitvoering
van barokmuziek en daarmee een
nieuwe standaard lijkt te gaan vor-
men in heel Europa, sluit het con-
certseizoen af.

Extra's
Voor het eerst biedt de schouw-
burg een vijftal reisvoorstellingen
aan naar de 'buren', naar voorstel-
lingen die echt alleen in de grote-
re schouwburgen kunnen staan,
zoals een grote opera, een grote
operette, een echt grote Van den
Ende-musical. En daarnaast de
meester van de mondharmonica
Toots Thielemans. Vijf keer rijdt
een bus vanaf de Lochemse
Schouwburg naar Deventer, Apel-
doorn en Doetinchem.

Verder voor iedereen die wel eens
wat meer over toneel te weten wil
komen: op vier avonden tussen ok-

tober en januari zal een toneelcur-
sus gegeven worden in de schouw-
burg, waar ingegaan wordt op vijf-
entwintig eeuwen toneelgeschie-
denis. Over tragedies schrijven in
de oudheid, over Romeo en Juliet,
over de rijkdom van kostuums in
de 17e eeuw, en over de actie To-
maat. Na deze cursus words gega-
randeerd met andere ogen near to-
neelvoorstellingen gekeken.

Een theaterdiner voorafgaande
aan de voorstelling ken de inlei-
ding zi j n voor een gezellig avond-
je uit. Voor het eerst words deze
mogelijkheid in de Lochemse
Schouwburg nu geboden. Ook aan
de kinderen is gedacht met een
speciaal kinderarrangement bij al-
le familievoorstellingen, zodat een
verjaardagsfeest een onvergetelij-
ke gebeurtenis ken worden. Daar-
naast words aan kinderen tot en
met 12 jaar bij alle andere voor-
stellingen grote korting gegeven.

Verspreiding
De brochure words op woensdag 7
juni gepresenteerd aan de leden
van Bis, vrienden van de Lochemse
Schouwburg. Direkt daarna words
hij thuisgestuurd aan abonne-
menthouders. De huis-aan-huis
verspreiding vindt plaats in huis-
aan-huis bladen als de Berkelbode,
Zutphense Koerier, Twenth
Nieuws van de Week, Needse Win-
kelstand en Wegwijzer voor Borcu-
lo. Wanneer er een sticker op de
brievenbus zit om reclamedruk-
werk te weren, dan kan de bro-
chure worden afgehaald bij de
schouwburg of even bellen 0573-
251081 het wordt dan thuisge-
stuurd.

't Zunnehofken
weer opengesteld
Kruidentuin't Zunnehofken opent
haar seizoen om aan belangstel-
lenden informatie te bieden over
meer dan 140 soorten kruiden. De
kruiden zijn te verdelen in medici-
nale, keuken-, homeopatische-, bij-
en vlindervriendelijke kruiden.
Daarnaast zijn er nog bijbelse
planten en oude gewassen,
't Zunnehofken is een openbare
kruidentuin. Het beheer en onder-
houd van de tuin wordt verricht
door vrijwilligers van Werkgroep
Kruidentuin 't Zunnehofken. De
werkgroep stelt zich ten doel het
promoten van het kruidengebruik
uit vroegere tijden. De tuin is da-
gelijks vrij toegankelijk. Tussen de
perken bevinden zich verharde pa-
den zodat ook rolstoelers de tuin
kunnen bewonderen. De open
morgens zijn 13 en 27 juli en 10 en
24 augustus. De tuin is gelegen
aan de Piersonstraat nabij de Ra-
bobank in Zelhem.
Voor nadere informatie kan wor-
den gebeld met Janny Neysen, te
lefoon 0314-623105.

Doolhofconcert 2000
Vanavond (woensdag 21 juni.)
wordt in de in oppervlak grootste
heggendoolhof ter wereld, de
Ruurlose aan de Hengeloseweg,
weer een concert gegeven. Dit-
maal een heel bijzonder concert,
want "De Berkelzangers" komen
er zingen. Het koor dat zijn domi-
cilie heeft in Borculo, kent een
aantal zangers van buiteri Borculo,
waaronder enkele Ruurlose. Er
zijn die avond gastoptredens van
Geert Sprick, Tonny Fraas en Mir-
jam van Aken. Het doolhofconcert
zal plaatsvinden op woensdag-
avond 21 juni. Kaarten zijn ver-
krijgbaar in de voorverkoop bij de
WV, de Doolhof en café-restaurant
"De Luifel".

Opnieuw sterke groei toerisme
in de Achterhoek

Zomerse avondwandeling

Het toerisme in de Achterhoek
is in 1999 opnieuw sterk ge-
groeid. Dat blijkt uit het Conti-
nu Vakantie Onderzoek CVO,
dat onlangs is verschenen. De
Achterhoek is verder opgerukt
tot de achtste plaats binnen de
top tien van binnenlandse va-
kantiebestemmingen.

In 1997 bezette de Achterhoek nog
de elfde plaats tegenover 1998 met
een negende. Het aandeel van de
Achterhoek bedraagt over 1999 5%
wat overeenkomt met meer dan
4,4 miljoen overnachtingen. In
1997 was dat nog 4% met 3,3 mil-
joen overnachtingen. Een stijging
van liefst 40% over twee jaar. Het
Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me ziet in dit resultaat een verde-
re verzilvering van haar promotie
inspanningen van de laatste jaren.

MEERJARENPLAN
Carel Swaan, directeur van het
Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me ABT, is bijzonder tevreden met
dit resultaat: "Het ABT heeft in
1994 een meerjarenactiviteiten-
plan uitgebracht met als doelstel-
ling het bereiken van een aandeel
van 5% van de binnenlandse va-
kantiemarkt binnen vijfjaar. Het
aandeel bedroeg toen 2%.
In nauwe samenwerking met het
toeristisch bedrijfsleven, Achter-
hoekse gemeenten en VWs en het
Gelders Overijssels Bureau voor
Toerisme is dat plan uitgevoerd.
De activiteiten waren thematisch
(bijvoorbeeld fietsen, wandelen,
antiek, wild eten) en sectoraal (ac-
ties in samenwerking met hotels,
campings of dagattracties) opgezet
en vrijwel geheel gericht op de bin-
nenlandse markt".

GROEI
Carel Swaan: "Uit de veelvuldige

contacten met onze relaties had-
den wij al een positief beeld van de
resultaten gekregen. De uitkomst
van dit onderzoek bevestigt onze
indruk. In 1998 zat de groei het
sterkst in de korte vakanties. Dit
aandeel is stabiel gebleven.
Over 1999 is nu ook het aantal lan-
ge vakanties gegroeid. Het ABT is
uiteraard niet van plan om nu op
de letterlijke lauweren te rusten,
maar blijft actief om ook nieuwe
markten aan te boren. Denk bij-
voorbeeld aan de toenmende be-
langstelling voor een vakantie op
het platteland. Ook daarvoor heeft
de streek goede papieren. Want we
moeten zorgen door telkens nieu-
we produkten en activiteiten op de
markt te brengen, ons aandeel
vast te houden. En de concurren-
tie is groot".

ONDERZOEK
Het CVO wordt beheersd door het
Nederlands Bureau voor Toerisme
en het Nederlands Research Insti-
tuut voor Toerisme en Recreatie
en wordt viermaal per jaar geme-
ten. Binnen het onderzoek wordt
onderscheid gemaakt tussen korte
en lange vakanties. Korte vakan-
ties kennen één of meer overnach-
tingen; lange vakanties minimaal
vier overnachtingen. Het aantal
overnachtingen in eigen land be-
droeg 92 miljoen. In de Achter-
hoek kwam het aantal overnach-
tingen op 4,4 miljoen.

KORT EN LANG
Wanneer een splitsing wordt ge
maakt tussen korte en lange va-
kanties, dan blijkt dat het aandeel
van de Achterhoek op het gebied
van de doorgebrachte lange vakan-
ties het sterkst is gegroeid. Ten op-
zichte van 1998 werden er 12%
meer lange vakanties in de Achter-
hoek doorgebracht, waarmee een

aandeel van 5% van de lange va-
kantiemarkt (de achtste plaats!) is
bereikt. In aantallen: ruim 3,5 mil-
joen overnachtingen. Het aantal
doorgebrachte korte vakanties sta-
biliseerde zich op bijna l miljoen
overnachtingen. Het aantal door
buitenlanders in de Achterhoek
doorgebrachte vakanties is overi-
gens marginaal.

BELANGRIJKSTE
BESTEMMINGEN
Traditiegetrouw worden de mees-
te binnenlandse vakanties doorge
bracht in de Noordzeebadplaatsen
en op de zandgronden in Noord-
Nederland (16% resp. 12%). De Ve
luwe en West- en Midden-Brabant
bezetten de derde en vierde plaats
(12% en 10%). Twente en Salland
halen samen 8%. Oost-Brabant en
Noord/Midden Limburg ontvan-
gen totaal 7% net als de gezamen-
lijke Waddeneilanden. De Achter-
hoek is nu Zuid-Limburg voorbij
gestreefd en bezet hiermee de
achtste plaats (5%). Zuid-Limburg
ontvangt 4% van de binnenlandse
vakantiegangers.

HET WEER
In het CVO is ook bekeken welke
invloed het weer heeft op de bin-
nenlandse vakanties. Hoewel bij
slechter zomerweer in de pers de
suggestie wordt gewekt dat de Ne
derlanders massaal op de vlucht
slaan naar het buitenland, blijkt
dit in de praktijk onwaar. In rela-
tief slechte zomers blijkt het maxi-
male negatieve effect voor de bin-
nenlandse vakantiemarkt slechts
5%. Bijna 90% van de buitenland-
gangers blijkt al ruim voor de va-
kantie besloten te hebben voor een
buitenlandse reis. En van de reste
rende groep die dat in slechte zo-
mers alsnog deed, verloor ons land
maar éénderde vanwege dat weer.

Op woensdagavond 28 juni or-
ganiseert de Vereniging Na-
tuurmonumenten een avond-
wandeling over landgoed 't En-
zerinck en het Groote Veld.
Wim Wassink en Freek Vervelde
leiden deze twee uur durende
excursie.

De excursie vertrekt vanaf de toe
gangspoort van 't Enzerinck aan
de Almenseweg in Vorden. De ex-
cursie is gratis voor leden van Na-
tuurmonumenten.
Het landgoed 't Enzerinck bestaat
uit 16 hectare landbouwgrond,
een landhuis uit 1836, een koets-
huis annex boerderij en een huisje
dat als 'grootvaders tuinhuisje' be
kend staat. Het parkbos is in het
midden van de vorige eeuw in de
zogenaamde Engelse landschaps-
stijl aangelegd. Karakteristiek van
deze stijl is de aanplant van uit-
heemse boomsoorten als zomer-
linde, paardekastanje, witte acacia
en esdoorn. Ook groepen rodo-
dendrons zijn ter verfraaiing aan-

geplant. Samen met inheemse
boomsoorten als beuk en zomer-
eik én struiken als hazelaar, Gel-
derse roos, hulst, kamperfoelie en
hop, zorgen zij voor een gevarieerd
bos waarin tal van planten en die
ren een plekje hebben gevonden.

Een avondwandeling heeft een bij-
zondere bekoring. Er treedt aan de
ene kant een zekere verstilling op,
het rumoer van de dag valt weg.
Tegelijkertijd komen dieren, die
overdag onzichtbaar in hun rust-
en schuilplaatsen verbleven, te
voorschijn. Er leven reeën op het
landgoed. Hoewel de kans op het
zien van een ree klein is, zijn er
vast sporen van hun aanwezig-
heid: ree'dropjes' en hoefafdruk-
jes. Zangvogels al boomklever,
zwartkopmees en tuinfluiter zin-
gen misschien nog hun avondlied-
je.
De wandeling voert voor een klein
gedeelte over het Groote Veld een
uitgestrekt bosgebied met enkele
heideveldjes.

Jeannette Hoek / Toos Vos in
'Het Gele Stoeltje' Vorden
Jeannette Hoek, woonachtig in De
Steeg, exposeert in de galerie een
reeks schilderijen met het thema
'bomen'. De vorm en de houding
van bomen hebben in haar schil-
derijen bijna een menselijk karak-
ter. Ze staan stevig in de aarde en
wijzen naar de wolken. De schilde
rijen zijn krachtig, kleurrijk en ex-
pressief. Vorm en kleur geven aan
haar werk een duidelijke eenheid.
Hoek weet altijd weer te verrassen.
Zij volgde haar opleiding aan de
Rijksacademie voor Beeldende
Kunst en de Rietveld in Amster-
dam.

Toos Vos heeft in de galerie in Vor-
den vijftien beelden tentoonge-
steld waaronder in brons en ver-

schillende steensoorten. Haar ste
nen beelden zijn meestal rond van
vorm, die uitnodigen om ze aan te
raken; haar bronzen beelden zijn
meer figuratief. Vooral de stenen
compostities worden de laatste ja-
ren meer stilistischer en abstracter
van vorm. Het liefst zou ze in de
steen willen kruipen, een soort
ontdekkingsreis naar de kern van
de steen die nooit zijn geheim
prijsgeeft. Ze laat stukken van de
ruwe steen onbewerkt, wat een
zeer fascinerend beeld geeft.

Op 25 juni vindt de opening plaats
door Ton Kramer, beeldend kun-
stenaar uit Almen. Galerie 'Het Ge
le Stoeltje', Burg. Galleestraat 36 te
Vorden, telefoon 0575-552262.
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NVOB Opleidingsbedryt 'De Achterhoek' en SWV 'De Bouwopleiding' Oost Gelderland leiden al vanaf
1983 leerlingen op voor totaal 100 lidbednjvenln de bedrijfstak bouw.

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

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

NVOB Opleidingsbedrijf 'De Achterhoek' SWV 'De Bouwopleiding' Oost Gelderland
Bosberg 21 A. Schweitzerstraat 27

7271 LE Borculo 7131 F>C Lichten voorde
tel: 0545-274777 tel: 0544-376186

(na kantoortijd 0315-298726 de heer Veerbeek) (na kantoortijd 0544-373714 de heer Luttinkhold)
werkgebied:

Borculo, Eibergen, Lochem, Ruurlo, Neede en Vorden
werkgebied:
Aalten, Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk

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

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

NVOB
OPLEIDINGSBEDRIJF "de
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Keuze uft
meer dan

80

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

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

leder z n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49
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Bel hij een sterfgeval gratis: 0800-023 05 50 (dagen nacht)

Monuta Sf
Uitvaartverzorging en -verzekering

St. Janstraat 28 Keijenborg Gld. Tel. (0575) 46 19 77

Universeel BOVAG reparatie bedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

APK Keuringsstation

Inbouwstation SCM Alarmsystemen

• Audio

• Veiligheid
• Mobiele communicatie

• Navigatie & Cruisecontrol

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

OCCASIONS
Ford Mondeo 2.5 TDI Business Class
Opel Astra 1.61 club station cv. st. bekr
Opel Corsa 1.4 l swing + 3-deurs
Renault 2 L nevada 2.5 Diesel LM-velgen dakrail
Subaru Mini Jumbo 5-deurs
Ford Escort 1.6 CLX 5-deurs cv.
Opel Corsa 1.41 Joy sportief 3-deurs
Peugeot 405 GRI sedan LM-velgen, spoiler
Volvo 440 G L 5-deurs LM-velgen, spoiler
VWVentoGLTDI
Peugeot 106 XR
SeatToledo 1.6J sedan
Opel Vectra 1.6 sedan
Opel Corsa 3-deurs 1.4J

GRIJS KENTEKEN
1 x Nissan Vanette gesloten bestel
1 x Mitsubishi L 300 gesloten bestel
1 x Renault Express benzine

groen met.
groen met.
wit
wit
rood
rood met.
blauw
wit
blauw
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rood
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antraciet
blauw

wit
wit
beige

1997
1995
1993
1993
1992
1990
1990
1990
1989
1994
1994
1997
1992
1994

1991
1994
1987

Hef Auto Kemp-team wenst u prettige kermisdagen.
Zaterdag 24 en maandag 26 juni gesloten



Zelf doen is goed...
advertorial

met Multimate gaat het beter
Doe-het-zelven is in. Dat is het
gevolg van de ideeën die jaren
geleden zijn ontstaan bij leve-
ranciers van bouwmaterialen
en gereedschappen die aan ons
'amateurs' zijn aangepast.

Denk hierbij aan de handige boor-
en schroefmachines die op een op-
laadbare batterij werken en aan de
gereedschappen die aan de doe
het-zelver zijn aangepast. Kasten
en vitrines die in bouwpakketten
worden aangeleverd om thuis in
elkaar te zetten en zelfs complete
keukens. We kunnen het - als we
een beetje handig zijn - allemaal
zelf.

Vakkundig advies
is vaak broodnodig
Hoe handig - of onhandig - we
ook zijn, bij het doe-het-zelven
worden we tóch nog te vaak ge
confronteerd met problemen die
we zelf niet kunnen oplossen. Dan
is het goed te weten dat we ge
bruik kunnen maken van advie
zen en raadgevingen van ambach-
telijke vakmensen die ons advise
ren en helpen onze problemen op
een vakkundige manier op te los-
sen.

Dat hebben ze bij
Multimate goed begrepen
Hier zit 'm nu het verschil in een
gewone bouwmarkt en Multima-
te. Multimate is er helemaal op ge
richt om de doehet-zelver op zijn
verzoek te helpen met vakkundige
adviezen. Multimate is dan ook

een Service Bouwmarkt die deze
uitdrukking helemaal waar maakt
tegenover haar klanten. Persoon-
lijk en vakkundig. Dit biedt ons
doehet-zelvers de zekerheid van
slagen en biedt de garantie tot een
optimaal resultaat.

Precies op maat
garandeert succes
Niet voor niets is deze Service
Bouwmarkt uitgerust met een pre
cisiezagerij die ons doehet-zelvers
de garantie biedt onze materialen
'op maat' mee te kunnen nemen.
Hier wordt de basis gelegd voor al-
le onderdelen die we nodig heb-
ben ter verkrijging van een opti-
maal resultaat.

Veilig gevoel
En de kwaliteit van de te gebrui-
ken materialen én de zekerheid
van optimaal en vakkundig advies
én de garantie van perfectie 'op
maat' geven elke doe-het-zelver

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT ER NIET OMHEEN

Druk bezochte Open Dagen
Bruggink keukens

Drukke, maar vooral gezellige da-
gen waren het 2 - 3 en 4 juni jl. bij
Bruggink keukens en sanitair in
Heelweg bij Varsseveld.
Bruggink biedt natuurlijk het
hele jaar door een veelheid aan
leuke ideeën om uw woning te
verfraaien.
Maar tijdens de Open Dagen op
2 - 3 en 4 juni was er veel extra's te
zien. Demonstraties van bijv. een
stoomcabine, maar ook van aller-
lei keukenapparatuur zoals com-
bimagnetrons en inductie-kook-
platen. Bovendien werd er door
2 koks voor de bezoekers allerlei
lekkers ter plaatse bereid. De re-
cepten konden meegenomen wor-
den om zo thuis overtuigd te ra-
ken dat met de juiste apparatuur
iedereen heerlijke gerechten kan
bereiden. Een aantal mensen hoef-
de daar al niet meer van te wor-
den overtuigd. Ze zijn zeer tevre-

den over hun badkamer en keu-
ken die ze gewonnen hebben tij-
dens de vorige actieperiode t.g.v.
de feestelijke heropening van de
vernieuwde showroom. Op de foto
ziet u de gelukkige winnaars, de
heer en mevrouw Milius en de
heer en mevrouw Krabbenborg.
Zij waren uitgenodigd om, nog
even van hen persoonlijk te horen
hoe de inmiddels geplaatste keu-
ken en badkamer bevallen.
Natuurlijk waren er dus bloemen
en enkele handige onderhouds-
producten voor hun nieuwe aan-
winst. Wij feliciteren hen natuur-
lijk nogmaals van harte. Mede
doordat deze dagen zo succesvol
zijn verlopen is het volgende Open
Huis in oktober alweer gepland.
Wie weet mogen we u dan ook be-
groeten in onze showroom in
Heelweg bij Varsseveld. We hou-
den u op de hoogte.

Een overzicht van
het 'hart' van Multi-
mate. Hier worden
materialen op de
millimeter nauw-
keurig gezaagd. Dit
geeft ons doe-het-zel-
ver de garantie voor
een optimaal resul-
taat.

een veilig gevoel. Dat bewijs Servi-
ce Bouwmarkt Multimate dag in
dag uit aan talloze handige (en on-
handige) doe-het-zelvers.

Service en advies bij u thuis
Dat Service Bouwmarkt Multima-
te zich duidelijk onderscheidt van
andere bouwmarkten, wordt dui-
delijk bewezen doordat Multimate
zelfs service en advies bij u thuis
komt geven. Uw keuken moderni-
seren? Verbouwing plegen? Ver-
nieuwing aanbrengen? De vaklie-
den van Multimate komen bij u
thuis om u deskundig te adviseren
en metingen te verrichten. Hierna
wordt alles perfect 'op maat' aan-
geleverd.

Wat mogen wij als doe-het-zelvers
van een bouwmarkt nog méér ver-
wachten?

Info: Multimate Heijink, Leestense-
weg 10, Zutphen, tel. 0575-521796.

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een
complete collectie

kaarten van diverse
leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU
Voor het

vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend
adviseren
voor een
eigentijds
ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VOROCN • TEL. (0975) 351010
FAX (O57S) 531086

NIEUWSTAD 30, 7291 AH
POSTBUS 22, 7250 AA

BBS 554040 - http://www.WMVwv.nl
ISDN 591328

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact
bezorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575)
551010

De redactie

Mej. A. Brink, Willem Alexanderlaan 8, tel 553808

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Gauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vorden sebos weg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Vbornekamp
Leemgoor Koppel

Mej. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertoe Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
tnkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 55 34 08

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 553424

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gufik
HetWiemelink
Het Vaatwerk
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Hoitmaet

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u
er echt

bij horen?

Dan kunt u niet buiten
een echt plaatselijk blad

met nieuwtjes en
aanbiedingen van de

Naarrv

plaatselijke midden-
stand.

Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan
50 jaar het 'contact'
tussen klant en
middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor

f40-
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Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10



Piepenbroek D
Facilitair

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

vakantiemedewerkers
voor het uitvoeren van diverse reinigingswerkzaamheden

in kantoor- en produktieruimtes.

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

len naar Piepenbroek facilitair

Telefoon 0545-474000

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

Zutphen «Contrescarp 2 «Telefoon: (0575) 517656 «Fax: (0575) 519649

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

DE SPORTIEVE
STADSFIETS
De complete en betrouwbare fiets
voor elke dag tegen een

aantrekkelijke prijs. Het stabiele

frame - beschermd door vier lagen

krasvaste lak - zorgt voor een

ontspannen en comfortabele

fietshouding.

Het fraaie damesmodel is voorzien

van een dubbel gebogen bovenbuis

Compleet met een veiligheidsslot

van AXA.
PLUSPUNTEN VAN DE ECONOMIC:

SA 3 versnelling
trommelrem

AXA veiligheidsslot
goede prijs/kwaliteitverhouding

KLEUREN
blauw/zilver

FRAMEHOOGTEN
Heren Dames

57/61 54/57

BLEUMINK TWEEWIELERS
DE FIETSSPECIALIST Dorpsstraat 12 • Vorder, • Telefoon 0575-551393

"Hout, platen en
professioneel
gereedschap?
Ik vraag het
gewoon aan

BouwCenter."
U BENT TOE AAN EEN INGRIJPENDE VERANDERING IN

UW HUIS. OF JUIST AAN EEN SUBTIELE INGREEP. WAAR VINDT

U WAT U ZOEKT? HOE PAKT U HET AAN? VRAAG HET

GEWOON AAN BOUWCENTER ECB. WIJ HEBBEN HET HOUT,

HET PLAATMATERIAAL EN HET PROFESSIONELE GEREEDSCHAP

DAT U ZOEKT. BOVENDIEN WETEN ONZE MEDEWERKERS

WAAR ZE OVER PRATEN. TOT ZIENS IN ONZE SHOP!

•BouwCenterlECB
Eibergen

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

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

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



Wie beter eet wordt sneller beter

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

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

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

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

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

mogelijk wordt gehouden.

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

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

Ouderen in gevarenzone
Niet al leen bij pat iënten in zieken-
huizen hebben we met ondervoeding
te maken. Met z i j n vooral ouderen
die tot de meest kwetsbare groep
behoren. Ondervoeding komt voor
50% en meer voor bij c l i ën ten van
thuiszorgorganisaties, van 10% tot
15% in verzorgingstehuizen en rond-
om de 35% in verpleeghuizen. Dat
zijn zorgwekkende c i j f e r s . Normale
voeding is vaak onvoldoende om de
si tuat ie te verbeteren. Dan is extra of
speciale voeding nodig met extra
voedingsstoffen en energie.

Zelf opletten en om
voedingsadvies vragen
Wie tijdens een z iekte , of in welke
s i t u a t i e dan ook, over een kor te
periode ongewenst te veel gewicht
verliest , moet zo snel mogeli jk de
huisar t s consul teren .

Deze kan vas t s t e l l en wat er aan de
hand is en, i nd i en er als onderdeel
van het behandelplan een speciaal
voedingsadvies nodig is, een door-
verwijzing afgeven voor de d i ë t i s t .
In veel gevallen leidt dat tot een aan-
zienlijke verbetering.

U weet wie ii geneest.
Maar wie helpt u herstellen?
Uit een Amerikaans onderzoek
b l i j k t dat uit een groep van 200
ondervoede pat iënten alleen de
10 patiënten die naar de diët is t
werden verwezen in gewicht toe-
namen. Voedingstherapie en een
persoonlijk voedingsadvies b l i j -
ken dus inderdaad zeer zinvol.
Binnen een goed samengesteld
behandelteam is de diëtist de spe-
cialist op liet gebied van voeding
en enenne.

Wacht niet te lang hij ongewenst

gewichtsverlies ni;uir neem t i j d i g con-

tael op met dê;arts:etvtliëtist . Overleg

met hen over mv optimale voeding voor

een sneller herstel, i.^

Voor meer
Oss

() 25
K-mail : info($ondcrvoedir»g.nl

of kijk op www.nvdietist.nl

WIE
BETER

EET !
WORDT !
SNELLER/

BETER/

DE ROL VAN

DE DIËTIST
Diëtisten z i j n experts op het gebied
van voeding en diëten. Men mag ze
niet verwarren jnet adviseurs b i j
slankhcidcentra en vermagcrings-
instituten. Ze hebben een vierjarige
paramedische opleiding gevolgd,
waardoor zij uitstekende voorlichting
en adviezen geven. De diëtist heeft
de kennis de juiste voedingsmidde-
len en eventueel aanvullende voeding
in te passen in het gebruikelijke eet-
patroon.

Ook bij het huidige aanbod van ver-
r i jkte , aangepaste en specif ieke
voedingen is het voor veel mensen
belangrijk een deskundige te kun-
nen raadplegen over de juiste keuze
in de voeding. Voor een algemeen
voedingsadvies van de diëtist is
geen verwijzing nodig. Gaat het om
een specifieke behandeling bij
medische problemen, dan is altijd
een verwijzing van de hu i sa r t s
noodzakelijk.

Aandacht voor ondervoeding
op televisie
Op zaterdag 6, 20 en 27 mei* a.s.
wordt er aandacht besteed aan het
onderwerp ondervoeding op de
televisie. De Avro zendt de
afleveringen Gezond t ij d uit op
Nederland l van 16.00- 16.30 uur.
- Let op: het is altijd mogelijk dat
data verschoven worden. Houd de
krant in de gaten.



prolink.nl
«hè Internet professionals

Internet?!
Hoe moet

Avondcursus:
Internet basis voor beginners
3 avonden, 19.30 - 22.00 uur
voor slechts f 295,-1
- woensdag 21 juni, 5 en 12 juli
- maandag 26 juni, 3 en 10 juli

Dagcursussen:
(09.00 • 17.00 uur incl. lunch)

Internet zakelijk gebruik
- dinsdag 20 juni
- vrijdag 14 juli

HTML-basis voor beginners
- vrijdag 30 juni
- maandag 17 juli

HTML-pro voor gevorderden
- woensdag 5 juli

Website-beheer
-woensdag 12 juli

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop
®

• A
partner van ^ g s
.ii»i»i«i.ii«i«J

Cursuslokatie Baak
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
email: info@prolink.nl

Schrijf in!
Bel: 0575 -44 13 44

cursusprogramma
juni -juli

Cursussen voor beginners en gevorderden

cte

Bij aankoop van

vijverfolie
zuurstofplanten

gratis
Verder

grote waterplanten
te koop tegen scherpe prijzen.

Voor afwerking van uw vijver:

turf to stuks f 17.°°
Fletstones, kelen, enz. enz.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

keukerïs-tegels-sanitair %
natuursteen^röltüikén '

Spoorstraat 28, Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 00

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

Weekblad
Contact
ook op

internet:

in het oog
springend..

Dat dq^t drukwerk
alleen indien gr
aandacht en zora
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan

en ingespeeld
wordt QD de

specifieke wensen
van u!

Wij maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
pm kennis en

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resul-

taat!

Wij ziin daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7290 AA
TEL. (O575) 551010
FAX (0575)551080

ISDN 557321
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

.-4r.-tr»-4*-»-tr»-t*'»-4*-»'»»-»-**'»-**&"'&*&"&*&4'&4'&

Showroommodellen voor weggeefprijzen!
Schitterende keukens met duizenden guldens voordeel! Wees er snel bij want... op = op!!!

Showroomopstelling "Nolte Castell"
Massief licht eiken met oudtin grepen, Venlo kraan, Bauknecht
koelkast, Bauknecht oven, Bauknecht gaskookplaat, Bauknecht
afzuigkap, Atag vaatwasser, dubbele spoelbak, kunststof werkblad.

Normaal 24.519,- nu voor 12.750,-

Showroomopstelling "Goldreif vuren"
Vuren licht geborsteld met witte knoppen, Venlo kraan, Atag
koelkast, Itho inbouwafzuigkap, Atag diepvrieskast, Atag gas-
kookplaat, cecarstone werkblad, Blanco classic spoelunit.

Normaal 35.862,- nu voor 1 7.500,"

'•SS?

Showroomopstelling "Goldreif Jasmijn"
Jasmijn met licht nikkel grepen, Atag kraan, Atag oven, Atag

schouwkap, Atag gaskookplaat, Atag koelkast, kunststof multi-
plex werkblad, rvs ronde spoelbak.

Normaal 20.673,- nu voor 9.950,~

BouwCenterSHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 61 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08-30 -17,30 uur
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur
zaterdag 1000 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag Vm vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00-16.00 uur



Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland is dé arbeids-

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

sector, groenvoorziening en transportsector.

Montage medewerkers
Voor een aantal bedrijven in de omgeving van Lochem
zoeken wij technische aanpakkers. '
Het betreft voornamelijk onderhoudswerkzaamheden.
Het gaat o.a. om lassen, slijpen en boren. Je kunt fulltime,
maar eventueel ook parttime aan de slag. Bij gebleken
geschiktheid is er kans op een vast dienstverband.
Beschik jij over een technische opleiding en eigen vervoer?
Neem dan contact op.

Medewerkers bouw
Ben jij iemand die graag de handen uit de mouwen steekt
en houd je van fysiek werk ? Dan ben jij misschien de per-
soon die wij zoeken voor werk bij verschillende bedrijven
in de bouw. Het werk bestaat o.a. uit metselen, timmeren,
opperen, grondwerk en machinewerk. Je kunt fulltime maar
ook parttime aan de slag.

Medewerkers
varkenshouderij
Voor enkele varkenshouderijbedrijven zoeken wij mede-
werkers. Het gaat om alle voorkomende werkzaamheden
in de varkenshouderij. Het betreft parttime vacatures bij
verschillende bedrijven. Een combinatie van meerdere
bedrijven is tevens mogelijk zodat je fulltime aan de slag
kunt. De beloning is goed (conform CAO-Landbouw) en
het betreft in de meeste gevallen een vast dienstverband.
Heb jij een opleiding LAS en/of MAS en enige ervaring?
Neem dan contact.

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

Melkers
Voor een aantal bedrijven in de regio Brummen en
Doesburg zoeken wij parttime melkers. Het betreft de
avonden. Heb jij een LAS- en/of MAS-opleiding en ruime
ervaring in het melken van koeien? Neem dan contact op
met de Bedrijfsverzorging en je kunt direct aan de slag.

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

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

arische
Bedrijfsverzorging
Öost-Nederfand

v.o.f.

c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j fs c h o o r s t e e n ve

Zei hem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Speciale banden voor uw
cafavan en aanhanger

extra draagvermogen

Nieuw:
steenslagschade wegwerken zonder spuiten

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

.
AUTOBANDEN (°575) 462779 • °°k 'savonds

en op zaterdag geopend

Wie de
+

keus heeft,

kiest voor

een keuken

Holtslag!

kèüketis-tpgels-sanit£iir

;n a t u u r s t e e n - r o Huik e n

Spoorstraat 28, Ruurlo

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

Uitslag Paaskruiswoord-
puzzel
De uitslag van de kruiswoordpuzzel die in het Paasnummer van
Weekblad Contact stond, is als volgt:

f 25,- AJ; Barink
f 20,- M. Fokkink
f 115,- Hils Weijman
ƒ10,- M.Lauckhardt
f 10,- Chr. Sloetjes
f 10,- J.RH Overmaat
ƒ10,- H.L Memelink
j 10,- GJ\. Swanink
ƒ 10,- E, Schoenaker
110- HJ.Hissink

IVÏeidoornstraat 10
Wiersserbroekweg 8
Garyelinkkampweg 24
3De Hanekamp 32
Burg. Vunderinkhof 10
Boeijinkweg6
Hengeloseweg 15
Schoolstraat 3
Ziitphen-Emmerikseweg 40
Ijzerhorst 4

Hengelo (Gld.)
Vorden
Ruurlo
Vorden
Vorden
Keijenborg
Vorden
Barchem
Baak
Vierakker

Uitslag Ideurwedstrijd
In het Paasnummer plaatsten wij in samenwerking met Ponypark
Slagharen een Ideurwedstrijd. Enkele honderden inzendingen kwa-
men binnen waaruit een deskundige jury de volgende prijswinnaars
aanwees.

Hoofdprijs een schitterend cowboy- ofindianenpak én een gratis toe-
gangskaart om met vier personen het attractiepark te bezoeken.

Ook waren er tien speciale toegangskaarten te winnen. De winnaars
hebben elk samen met 3 familieleden gratis toegang tot het attrac-
tiepark.

Hoofdprijs:
Jeanine Klein Falckenborg E)\varsweg 2

1. Cindy Hogevonder
2.Joeyyan Dijk

iS.Ilse Joling
4. Marieke ten Have
5. Simone Dekker

|J6; Leoiiiè Zweverink
7. Luke Blikman

|§. Ferdinand v.d. Bergh
9. Samantha Kongmanee

10 Carla Hebben

Van Damstraat 7
Wientjesvoortseweg 8
Breegraven 74
Kostedeweg3
Scheurkamp9
Ruurloseweg 84
Willem Alexanderlaan 83
Beeklaan 8
Heintje Davidsplein 8
SchooldijkG

Beltrum

Barchem
Vorden
Warnsveld
Vorden
Warnsveld
Hengelo (Gld.)
Ruurlo
Wichmond
Zutphen
Baak

De prijzen zijn tot en met vrijdag 30 juni af te halen aan ons adres: Druk-
kerij Weevers, Weekblad Contact, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.

De redactie
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