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Overname advertenties berichten verboden

Geen uitvallers wandelvierdaagse

De Avondvierdaagse die de Vor-
dense gymvereniging "Sparta"
de afgelopen week organiseer-
de, kende dit jaar geen uitval-
lers.

Alle ruim 600 gestarte deelnemers
bereikten heelhuids de finish, hoe
wel de plaatselijke EHBO met na-
me de eerste avond, toen het
bloedje heet was, wel in actie
moest komen om de nodige blaren

te verzorgen. In totaal namen er 14
groepen mee, waaronder een
groepje rolstoelers. De voetballer-
rjes van de v.v. "Vorden" kwamen
voor het derde achtereenvolgende
jaar in het bezit van de wisselbe
ker. De jongens kregen deze beker
omdat ze het "mooist" liepen en
zich onderweg het "netst" gedroe-
gen.
Sparta voorzitter Ellen Rabelink,
die de beker uitreikte, had ook nog

een verrassing voor school Het Ho-
ge in petto. Deze school kreeg de
aanmoedigingsprijs. De intocht,
waarvoor een goede publieke be
langstelling bestond, werd muzi-
kaal opgeluisterd door "Concor-
dia" en "Sursum Corda". Het be
stuur van "Sparta" toonde zich na
afloop zeer content over de in-
breng van een flink aantal spon-
sors die onderweg voor een hapje
en een drankje zorgden.

Deldens
Buurtfeest
Het traditionele Deldens Buurt-
feest wordt dit jaar gehouden op
vrijdagavond 30 juni op het erf
van de familie Scheffer aan de
Nieuwenhuisweg l in Delden. Die

avond zal het vogelschieten wor-
den geopend door Willem Olden-
have, de schutterskoning van vorig
jaar. Verdej staan er allerhand
spelletjes op het programma,
waarna het feest wordt besloten in
de feesttent m.m..v de band "Med-
ler Four".

De Deldense buurtvereniging or-
ganiseert op zondag 13 augustus
een fietstocht met een lengte van
30 kilomer.
Voor de jeugd is een speciaal kin-
derprogramma vastgesteld, dat
plaats vindt op zondagmiddag 27
augustus.

Spoorwegovergang Vordenseweg
in Ruurlo afgesloten
De spoorwegovergang in de provinciale weg N 319, de Vordenseweg in
Ruurlo, wordt afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Dit ge
beurt in de nacht van l juli op 2 juli.
Verkeer uit Ruurlo/Zelhem wordt geleid via Zelhemseweg, Hengelo-
seweg/Bleumingmaatweg, Schuttestraat, Kostedeweg.
Verkeer uit Vorden wordt geleid via Schoneveldsedijk, Hardemaat,
Vrachterdij k, Wildenborchseweg.
De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Kerken Wichmond-Vierakker
houden openluchtdienst 2000
Zondag 2 juli hopen de katho-
lieke en hervormde kerk van
Vierakker en Wichmond bij
goed weer om tien uur een oe-
cumenische dienst te houden
in de pastorietuin van de her-
vormde kerk in Wichmond.

Het thema van deze dienst is 'door
menslievendheid geef je geloof
door' De kerken hebben het jaar
2000 aangegrepen om stil te staan
bij het doorgeven van het geloof.

Ook voor de komende eeuw en het
derde millennium hopen zij dat
het geloof doorgegeven wordt en
zo tot steun zal zijn voor de ko-
mende generaties. In de dienst zul-
len verschillende mensen van jong
tot oud meewerken. Door middel
van zang, dans, teksten en symbo-
liek zullen zij de boodschap van
het evangelie uitdragen naar de
nieuwe eeuw. Bij slecht weer
wordt uitgeweken naar de Rooms
Katholieke kerk in Vierakker.

Fietsvierdaagse Jong Gelre
Jong Gelre organiseert vanaf
maandag 3 juli tot en met don-
derdag 6 juli de traditionele
avondfietsvierdaagse.

Elke avond wordt 25 kilometer ge
fietst. De deelnemers kunnen van-
af het Dorpscentrum in Vorden
starten. Voor maandagavond 3 juli
is een route in de omgeving van

Baak uitgezet; dinsdag 4 juli staat
Barchem op het programma;
woensdagavond 5 juli Hengelo,
terwijl op de slotavond donderdag
6 juli een route in de omgeving
van Warken is uitgezet.

Voor de groep met het grootst aan-
tal deelnemers wordt een beker
beschikbaar gesteld.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 juli 10.00 uur Gezinsdienst, ds. D. Westerneng in de
Dorpskerk; Afscheid van de oudste kinderen van de zondagsschool
en kindernevendienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 juli 10.00 uur ds. A. Hagoort en fr. B. Broekman,
Openlucht dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 juli 10.00 uur Gezinsdienst ds. D. Westerneng in
Dorpskerk. Afscheid kinderen zondagsschool en kinderneven-
dienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 2 juli 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. Cantemus
Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag l juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 juli 10.00 uur Oec. dienst.

Weekendwacht pastores
2-3 juli pastor B. Broekman, Vierakker, tel. (0575) 57 31 15.

Huisarts
1-2 juli dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 55 12 55.
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
1-2 juli PJ. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel, (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00~15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19,00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdelihg 10.30-11.30. 1530- 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) 551230 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot i6.00 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) 29 92 98.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld),

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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 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. Moktónk-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 l c, 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 14.00-2030 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Viérakker/Wichmond SL Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 1930-20.30 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.
Landelij k klachtennummer 0900-2021210.

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

Klachten en Infonnatieburo 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.
Personcnalarmerihg info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltiedek:j|e info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

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

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

• 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

• Reiki, belangstelling voor
een cursus? Ook u kunt het
leren! Voor info: Lia van't Veen-
Koek, tel. 0575-513380

• 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

• Half uur vliegen boven de
regio f 60,- per persoon. Tel.
0575-461960

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

• Amnestygroep Ruurlo 20
jaar! Zaterdag 1 juli van 11.00
tot 16.00 uur gezellige markt
op ht plein voor de biep met:
straattheater, Afrikaanse trom-
mels, terras, grabbelton, twee-
dehands boeken, koeken en
jams. Komt allen!

• Te koop: ooi- en ramlam-
meren. Bel Wim 0573-451588

• Ze zekt 'Wa'j wiet haalt is
lekker'. Da's ga neet waor.
Want lekker dichtbij zijn de
verse aardbeien, witlof en
aardappels van Tuinderij
Bannink Hulshofweg 8, Ruur-
lo te koop

• Te koop: pure Aloe Vera-
produkten. Jannie Nijkamp,
bel nu 0575-521316 of 553632

• Te koop: caravan 'Avento
Royal 395 TL'. Weinig gebruikt.
Prima staat. Bouwjaar 1987.
Prijs n.o.tk. Tel. 0575-551026

• Amnestygroep Ruurlo 20
jaar! Zaterdag 1 juli van 11.00
tot 16.00 uur gezellige markt
op ht plein voor de biep met:
straattheater, Afrikaanse trom-
mels, terras, grabbelton, twee-
dehands boeken, koeken en
jams. Komt allen!

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: antieke
en mooie goederen om te
veilen op 18 maart 2000. Tele-
foon 551486/551961/ 553081

• Gratis cadeautje bij beste-
ding van minimaal 10,-. Dus
koop een cadeautje en krijg
een cadeautje. Wereldwinkel
Vorden

• T-shirts van de Wereldwin-
kel. Daar kom je goed mee
voor de dag

• Wandel-puzzeltocht voor
jong en oud, zaterdag 1 juli
a.s. Start: van 20.00 tot 21.00
uur vanaf café-restaurant 't
Wapen van 't Medler. Oranje-
commissie Medlertol

• 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

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

• Te koop: nieuwe en oude
ardappelen, Bildstar en Surp-
rise. Diverse soorten groenten
en fruit: sla-, andijvie- en ro-
de bietplanten. Rode-, wrtte-
, savoye-, spits-, bloemkool-
en boerenkoolplanten. Elke
dag verkoop aan huis en elke
donderdagmorgen verkoop
van aardappelen, groenten en
fruit van 09.45 tot 12.00 uur op
de parkeerplaats van Pannen-
koekenrestaurant Kranenburg.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 0575-556876

• 'Verhalen en muziek' in
Theater Onder de Molen in
Vorden, iedere woensdag-
avond in juli en augustus om
20.00 uur. Reserveren aanbe-
volen via 0575-556987

• De bibliotheek verkoopt: af-
geschreven boeken en de
collectie cd's op zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur

• Jong Gelre Vorden/Warns-
veld: fietsvierdaagse 3-4-5-6
juli. Start Dorpscentrum Vor-
den van 18.30 tot 20.00 uur

• Wie wil er op zondag 2 ju-
li mee met de bus naar Six
Flags Holland? Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Vertrek
08.00 uur, terugkomst 20.00
uur. Kosten f 55,-. Voor infor-
matie en opgave Jong Gelre,
tel. 556831

• In de bibliotheek is grafiek te
zien van Tim Hinterding. Op
dinsdagavond 27 juni van
20.00 tot 21.00 uur houdt hij
een demonstratie. Liefst vooraf
even opgeven bij de bieb

• Wandel-puzzeltocht voor
jong en oud, zaterdag 1 juli
a.s. Start: van 20.00 tot 21.00
uur vanaf café-restaurant 't
Wapen van 't Medler. Oranje-
commissie Medlertol

Ieder z n
eigen wens.

Jj
Uitvaartcentrum:

Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49 <$

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)
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Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 571528

Het bestuur van De Garve (voormalige
Willibrordusschool) te WichmondA/ierak-
ker nodigt u uit om afscheid te nemen
van juf

Son/a Veldsink
Zij zal gebruik maken van de regeling
Vervroegde uittreding'.

Het schoolbestuur biedt de juf een af-
scheidsreceptie aan.

Datum 6 juli.
Raats: basisschool De Garve.
Tijd: vanaf 20.00 uur.

Het bestuur

Te koop:

SOLARIU
Philips Sunmobil, opvouwbaar

UPA lampen (400 Watt), inclusief timer

Telefoon 0575-552793

Gezin uit het zuiden des lands is op zoek naar

een wat ouder boerderijtje
of vrijstaand huis

in de regio van Vorden of direct omliggende
plaatsen in de prijsklasse tot 5 ton.

Opknapper is geen probleem.

Voor inlichtingen of vragen,
brieven onder nr. 6-2 bureau Contact,

postbus 22, 7250 AA Vorden



Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze dochters
en onze zusjes

Anna & Isabel

geboren op 20 juni 2000.

Gerwin en Inge
de Jonge-Bosch
Julia
Maxine

Holtmaet 11
7251 W Vorden
0575-553790

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uuren na 22.00 uur

Verwacht en toch verwonderd
kijken wij naar jullie pril begin
en stil leggen we er al onze
liefde in.

Op 22 juni 2000 om 9.23 uur
en om 9.24 uur zijn geboren
onze dochters

Andrea en Julia

Hennie Harmsen en
Dik Groot Jebbink

Biesterveld 88
7251 VI Vorden

Hennie, Andrea en Julia rusten
van 12,00 tot 15.00 uur

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon en broer

Emiel

Emiel is geboren op 25 juni
2000 om 22.44 uur. Hij weegt
4550 gram en is 52,5 cm lang.

Robbert van der Plas
Margriet van Lingen
Judith
Paul

Het Leemgoor 14
7251 VP Vorden
Telefoon 0575-553051

Wij willen graag iedereen be-
danken die ons 40-jarig huwe-
lijk tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Hendrik Jan en Bertha
Eggink

Kerkenkamp 26
7255 CP Hengelo )Gld.)

Lieve mensen, voor alle goede
wensen met ons 40-jarig jubi-
leum

bedankt
het was geweldig.

Willie en Minie
Bouwmeister

Vorden, juni 2000

Hierbij willen we u heel harte-
lijk danken voor de vele blijken
van medeleven bij het overlij-
den van

GERRY
WULLINK-LEBBINK

Uit aller naam,
H.G. Wullink

Juni 2000
Dorpsstraat 2
7251 BB Vorden

Wie z'n hond
op de stoep
laat poepen
zet zichzelf
tekakkei

l Wilfred van Til
i &

Marion Schiphorst

gaan trouwen op vrijdag 7 juli 2000
om 12.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden' te Vorden.

Graag nodigen wij u uit op onze re-
ceptie van 17.00 tot 18.30 uur in zaal
'De Paerdestal', Ruurloseweg 1 in Zel-
hem.

Ons adres:
| Okhorstweg 6, 7234 SV Wichmond
i

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankba-
re herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschon-
ken en met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu
voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden van on-
ze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

HENDRIKA CHRISTINA GERDA
WOLSING-RABELINK

SINDS 2 JANUARI 2000 WEDUWE VAN
. THEODORUS BERNARDUS MARIA WOLSING

op de leeftijd van 72 jaar.

Lochem: Johan Wolsing
Annelies Wolsing-Leusveld
Stephan

Vorden: Willy Wolsing
Jacqueline Wolsing-Lucassen
Jorik en Milou

Keijenborg: Tonny Wolsing
Sylvia Wolsing-Jaaltink

Vorden: Markus Wolsing

7251 AJ Vorden, 20 juni 2000
De Delle 73

Correspondentie-adres:
Oude Zutphenseweg 6a, 7251 JX Vorden

De uitvaart heeft reeds in familiekring plaatsgevonden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor
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Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Hij genoot van het leven
in al zijn eenvoud.
Met liefde en zorg voor een ieder
die hij kon bereiken.
Zijn goedheid en warmte
zullen wij ons altijd blijven herinneren.

Bedroefd delen wij u mede, dat van ons is heenge-
gaan, onze lieve vader, schoonvader en opa

GERRIT JAN MAKKINK
WEDUWNAAR VAN BERNARDA WILHELMINA BARGEMAN

in de leeftijd van 88 jaar.

Psalm 23
De Heer is mijn Herder

W. Makkink
N. Makkink-Masman

Saskia
Arno

De Heegherhoek 6
7251 RX Vorden

Onze dank gaat uit naar de medewerkers(sters) van
Verpleegtehuis Slingerbosch te Zutphen.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag
29 juni om 11.00 uur in het uitvaartcentrum van Monu-
ta, Het Jebbink 4a te Vorden.
Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid tot af-
scheid nemen van 10.40 tot 10.50 uur in bovenge-
noemd uitvaartcentrum.

Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden om ca
12.00 uur op de Algemene Begraafplaats, Kerkhofweg
te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren bij
Olde Lettink aan de Almenseweg te Vorden.

voor uw

Vliegticket

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

-HUIS DE VOORST-
EEFOE (bij Zutphen)

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

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

• 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

Weekblad
Contact

ook op internet

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682



GEMEENTE ULLETIN ORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex:(0575)557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 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
1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
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 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

hetVaarwerk 12 J.LH. Hoppen vergroten woning 1906-2000

POORWEGOVERGANG VORDENSEWEG IN RUURLO
AFGESLOTEN

De spoorwegovergang in de provinciale weg N319, de Vordenseweg in
Ruurlo, wordt afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Dit gebeurt
in de nacht van l op 2 juli 2000 tussen 23.00 uur en de volgende ochtend
07.00 uur of zoveel korter of langer als nodig is.

Verkeer uit Ruurlo/Zelhem wordt geleid via: Zelhemseweg; Hengelose
weg/Bleuminkmaatweg; Schuttestraat; Kostedeweg.

Verkeer uit Vorden wordt geleid via: Schoneveldsdijk; Hardemaat; Vroch-
terdijk; Wildenborchseweg.

De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

IJDEUJKE VERKEERSMAATREGELEN

Het gedeelte van de Stroet vanaf de Steege tot huisnummer 28 is vanaf
vrijdag 30 juni 21.00 uur tot zondag 2 juli 10.00 uur in verband met een
buurtfeest afgesloten voor bestuurders van voertuigen.

De Voornekamp vanaf nummer 23 tot en met 29 is op l juli van 14.00 tot
01.00 uur afgesloten voor bestuurders van voertuigen, ook in verband
met een buurtfeest.

OUWEN TOILETRUIMTE

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982" voor het bouwen van een toiletruimte op het per-
ceel Baakseweg ongenummerd, bij parkeerplaats "de Doodslag".

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 29 juni tot en met woensdag 26 juli 2000, ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

1OUW'AANVRAGEN
m

plaats Aanvrager

Christinalaan 6 J.H. Harmsen

inhoud

uitbreiden woning/
bouwen erker

Larenseweg 4 mw. J.H. Voskamp- vergroten woning
van den Bogert

Het Hoge 13 S.H. Siebelink

Christinalaan 3e J J. Dostal

uitbreiden woning

bouwen woning

datum
ontvangst

14-06-2000

1S06-2000-

15-06-2000

16-06-2000

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

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats Aanvrager inhoud vrijstelling

Mispelkampdijk 4 H. Groot Roessink bouwen garage

Hilverinkweg onge- David G. Alford-
nummerd, nabij nr. 2 groep

de Horst l

Nieuwstad 3

Ruurloseweg 83

Monumenten
Plaats

Ruurloseweg 83

Meldingen bouwen
plaats

Smidsstraat 8

Biesterveld 11
Slopen
plaats

Onsteinseweg 2

Mw. P.D.M.
Meesman

S.J.M. Mombarg

J.F. Woudstra

Aanvrager

J.F. Woudstra

Aanvrager

G.H.P. Loman

bouwen club- geldend
gebouw ten bestem-
behoeve van mingsplan
scou tinggroepen

bouwen dakkapel

bouwen garage bebouwings-
percentage

plaatsen lift in landhuis

inhoud

plaatsen lift in landhuis

inhoud

bouwen bergruimte

mw. W.M. Rouwenhorst bouwen bergruimte

aanvrager inhoud

C.W.V. Medo-Ruurlo slopen werkplaats/kantoor

Kappen
plaats

Strodijk 21

aanvrager inhoud herplantplicht

CJ.M. van der Boren vellen 2 populieren l esdoorn
(maat 8-10)

Baron van der gemeente Vorden rooien l prunus l Magnolia
Heijdenlaan, Kobus
Wichmond (maat 8-10)

R.K. deel gemeente Vorden rooien 600 m2

begraafplaats grove den en berk
Vorden

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.

swov
JULIANA WELZIJN FONDS
HELPT WELZIJN OUDEREN
VORDEN MET GEREED-
SCHAP HOBBYCLUB
Het Juliana Welzijn Fonds heeft f.
3.000 toegekend aan Stichting
Welzijn Ouderen Vorden te Vor-
den.
De bijdrage is bestemd voor de
aanschaf van gereedschap voor de
Hobbyclub voor ouderen.
Het Juliana Welzijn Fonds vindt
het belangrijk, dat mensen zelf-
standig zijn en blijven, zich kun-
nen redden in de samenleving en
in staat zijn daaraan deel te ne-
men: jongeren die hun draai moe
ten vinden in de samenleving,
mensen die zelfstandig in hun ei-
gen huis en omgeving oud willen
worden, buurtbewoners, die de
handen ineenslaan en zich inzet-
ten voor een leefbare buurt, dak-
en thuislozen een kans geven op
een menswaardig bestaan, werklo-
zen en andere uitkeringsgerech-
tigden tot hun recht laten komen
in de samenleving.
Waar het in al die situaties om
gaat, is dat mensen een volwaar-
dig lid van de samenleving kun-
nen zijn, dat ze erbij horen.
In 1998 verstrekte het Fonds ruim

f. 1.950 bijdragen voor bijna f. 32
miljoen. Bijdragen voor bijvoor-
beeld tijdelijke personeelskosten,
investereingen in inventaris en ge
bouwen, voorlichtingsprojecten,
deskundigheidsbevordering, werk-
vernieuweing en de start van een
organisatie.
Het Juliana Welzijn Fonds is een
onafhankelijk fonds dat zijn geld
ontvangt uit onder andere de
BankGiroLoterij, De Lotto en gif-
ten van particulieren en bedrijven.

Centrum voor
Reild gevestigd in
Eefde
Recentelijk is in Eefde het 'Cen-
trum voor Reild' gevestigd. Na een
intensieve traditionele opleiding
gevolgd te hebben, is üa van 't
Veen-Koek sinds 9 mei 2000 Reiki-
master in het Usuisystem of Na-
tural Healing.
Begin juni is zij gestart met het ge
ven van traditionele Reikicursus-
sen. Gelet op de grote belangstel-
ling wordt er nog een extra cursus
gehouden van 21 t/m 23 juli. Wie
belangstelling heeft, kan vrijblij-
vend bellen voor nadere informa-
tie. Ook is de cursusfolder najaar
2000 al verkrijgbaar.
Het Centrum voor Reild is geves-

tigd aan de dr. van der Hoevenlaan
18 te Eefde, telefoon 0575-513380.
(Zie advertentie.)

Achtkastelen
Fietstochten
Woensdagmiddag 28 juni start de
WV met de wekelijkse fietstocht
langs de Vordense kastelen. Een
tocht met een lengte van circa 33
kilometer, die de deelnemers een
goed beeld geeft van de kastelen
die Vorden rijk is. Het vertrek is
vanaf het Marktplein. De Negen-
kastelen fietstocht vindt plaats tot
en met woensdag 30 augustus.

Orientatierit
Graafschaprijders
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseert zondagmiddag 2 juli
de "Achtkastelenrit", een oriente
ringsrit. De rit met een lengte van
ca. 50 kilometer is uitgezet door J.
Luiten en H.BJ. Horsting. De start
is vanaf het Pannekoeken-restau-
rant Kranenburg. Men kan zich in-
schrijven voor de A, B of C- klasse.

Limonadeconcert
Op zaterdagmiddag l juli wordt
door de leerlingen van de christe
lijke muziekvereniging Sursum

Corda haar jaarlijkse limonade
concert gehouden in het Dorps-
centrum.
Tijdens dit concert zullen de leer-
lingen in de vorm van de blok-
fluitgroep, leerlingminirettes, ka-
bouterorkest, leerlingenorkest en
individueel hun muzikale kunnen
ten gehore brengen.
Kortom, een leuke muzikale mid-
dag voor jong en oud. De entree is
vrij. (Zie advertentie.)

Geslaagd
Voor de opleiding 'Haute Cuture'
is mevrouw T. Zwart geslaagd aan
de Modevakschool Haarlem. Zij
volgde de opleiding bij 'Modevak-
school Gerdien'.



Wij spelen het 1-2-3 systeem:

3 halen, 2 betalen
BIEFSTUK
(geen 1-2-3) kilo van 3&9Q voor f9;
DUBBELFRISSSSSS
liter 3 halen >»

525
m

2 betalen

HUISWIJN
liter 3 halen >» 2 betalen

Hf8
diverse smaken

HUGGIES
pak

diverse maten

3 halen >» 2 betalen

112? 74.**
(geen 1-2-3) 500 gram van 4r99 voor

99

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 Zaanse Snijders 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

Gevonden: damestrouwring!

WAP^WWWA^Vrt

: Êbrabantia"
so l id c o m p a n y

model postillion,
van 189,-

nu

model avenue, van 99

nu

verkrijgbaar bij:

HARMSEN
UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

11 [»1 T fe Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (QkJ.) - Tel. 0575-461220

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461235

Bij Langeler mode

nu volop prijsvoordeel

op de gehele zomercollectie
(op niet afgeprijsde artikelen 10% korting)

Zie ook onze speciale

Seezo ynifoFtïien is een gespecialeerde producent en
levefancier van un i fo rmen , hoofddeksels en accessoires.
Taliote gerenommeerde bedrijven, overheidsinstellingen
en verenigingen behoren tot de afnemers van onze
voortreffelijke produkten, waarop de trefwoorden
vakmanschap, maatwerk en kwaliteit van toepassing zijn.

tlïiift>önen zoekt enkele energieke:

COUPEURS/
LEERLING COUPEURS

het intekenen van uniformen, cïiè op
termijn iü dienst kuntten treden,

Schriftelijke sollic i taties kunt u
richten aan de direktie van:
Seexo Uniformen B.V.
St* Janstraat 38, 72 56 BC te Kei jen borg»

Seezo üriHtJrmen St. Janstraat 1||72S& BC Keijenborg Gld.
www.seezo.nl

3 - 4 - 5 - 6 - Juli
Start van 18.30 uur tot 20.00 uur

Dorpscentrum Vorden

Kosten flO,- p/p

Kamphuis b.v.
SCHILDERS EN AFWERKERS
Kokstraat 37, Eefde
Tel. 0575-512927

voor
in- en

exterieur
verf - glas
vloeren

raamdecoratie
wand-

afwerking



Drie agrarische adviseurs Rabobank Graafschap-West trots op 'hun'gebied

Zand en klei bijten elkaar niet!
Het werkgebied van de Rabobank Graafschap -
West omvat een zeer geschakeerd werkgebied.
De streken rond Hengelo, Steenderen en Vorden
kenmerken zich door variatie in landschap en
agrarisch gebruik. Toch vormen deze tegenstel-
lingen geen onoverbrugbaar probleem. Veeleer
wordt de verscheidenheid gezien als een winst-
punt. Bertus Rietberg (48) is agrarisch bedrijven-
adviseur bij de Rabobank Graafschap-West en
kwam na zijn opleiding aan de HAS in Deventer
in het bankwezen terecht. Rietberg woont in Tol-
dijk, midden in zijn werkgebied. Collega Gerrit
Jansen (43) is geboren in Angerlo en volgde een
opleiding aan de HAS in Dronten. Ook de derde
adviseur Jan Visschers (31), geboren in Klein
Dochteren, kreeg zijn opleiding in Dronten.
Eensluidend zijn ze van mening dat hun werk-
gebied zich niet alleen kenmerkt door een sterk
agrarisch ondernemerschap, maar ook vrij ho-
mogeen is. 'Zand en klei bijten elkaar niet/
klinkt het eenstemmig uit de monden van de
drie agrarische adviseurs. Gerrit Jansen (IJssel, Bronkhorst).

Bertus Rietberg ('t Hackfort, Vorden).

Waarop ze daar eenstemmig nog
aan toevoegeri: 'Maar ook neemt
in ons werkgebied het aantal hec-
tares toe per bedrijf.'

De drie agrarische specialisten van
Graafschap-West worden bijge-

Volgens Gerrit Jansen tref je in het
dunbevolkte karakteristieke ge-
bied rond Steenderen vooral grote
bedrijven aan. 'Wanneer je bij
Wichmond de beek oversteekt,
waan je je in een ander gebied. De
ontmenging van de gemengde be-
drijven is hier verder en ook snel-
ler doorgevoerd dan in de andere
gebieden. Het is een streek met
veel melkvee. Vroeger was er ook
veel fruitteelt, maar deze is me-
rendeels verdwenen. De bedrijven
die er vroeger een varkenstak op
na hielden, hebben die nu niet of
nauwelijks meer of zijn er inmid-
dels in gespecialiseerd. Steenderen
heeft bovendien de meeste agrari-
sche monumentale panden van
Nederland en is daardoor ook als
historische bezienswaardigheid
van belang.'

De streek van Vorden bestaat vol-
gens Bertus Rietberg daarentegen
grotendeels uit zand en bos. 'Het is
een streek dié pas laat is ontgon-
nen. Vorden herbergde van ouds-
her veel kleinere boeren met een
gemengd bedrijf, die als pachtboe-
ren onder een van de acht kasteel-
heren vielen. De aanwezigheid
van deze kastelen is zeer bepalend
voor het aanzien en de ontwikke-

staan door een binnendienst van
twee zeer deskundige personen:
Karin Havinga en Elsitha Pieterse.
Bij hen kunt u met uw vragen te
recht op het moment dat onver-
hoopt alle drie de relatiebeheer-
ders buiten het kantoor zijn.

ling van de streek. Tegenwoordig
is er veel toerisme in Vorden. Het is
een Waardevol Cultuur Landschap
gebied en heeft een aantal SRV
campings. Daardoor heerst hier
een andere problematiek die
vraagt om een andere benade-
ring.'
Al laatste in de rij schets Jan Vis-
schers het gebied rond Hengelo.
Volgens hem ligt dat letterlijk en
figuurlijk tussen Steenderen en
Vorden in. 'Ook hier overheerst
zandgrond en hebben we vele
mooie bossen. Het dorp Hengelo,
het centrum van het landbouwge-
bied, is al vrij oud: het werd al in
het jaar 1000 genoemd. Vermaard
is de plaats verder om zijn paar-
denmarkt, die al in 1658 werd in-
gesteld. Het agrarische karakter
komt ook tot uiting in het wapen
van Hengelo: een beeld met een
hoorn des overvloeds waaruit de
veldvruchten stromen.'

In alle drie de gebieden zit volop
beweging. 'Op het gebied van plat-
telandsvernieuwing gebeurt hier
veel. We hebben een aantal ijs-ma-
kerijen, een proefboerderij De
Marke, terwijl het aantal biologi-
sche bedrijven toeneemt,' vermel-
den ze niet zonder enige trots.

Rabobank
Jan Visschers ('t Zand, Hengelo).



ZONNIGE ZOMERHITS!

'ers en gezond:

Nieuwe saxofoons Sursum Corda

498
vrtaminebron urt Nieuw Zeeland
KIWbFI?UIT
.10 1orse f'WW^i^^éJ i
aanbevolen door de wereldkampioen

heerlijke malse BOONTJES! O ft
500 gram ITO

verfrissend lekker
FINALESALADE
200 gram

alleen even bokken
EURO-KRIEUJES
400 gram

vers en makkelijk
GEWASSEN SPIN AZIË
500 gram

kers-vers voordeel
de beste voor u geselecteerd
NECTARINES
echt lekker van smaak
10 voor

298

298

149

498

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

Aanbiedingen week 26

De openbare
bibliotheek
verkoopt op
zaterdag 1 juli
afgeschreven
boeken en de
collectie c.d.'s.
Boeken v.a. ff l,-
C-d.'s v.a. ff 5f-

Raats: In de bibliotheek.
Tijd: van 1O.OO tot 16.OO uur.

Grijpt deze gelegenheid aan,
want we staan niet meer op de braderie

Dit jaar viert christelijke mu-
ziekvereniging Sursum Corda
uit Vorden haar 7O-jarig jubi-
leum met bijzondere concer-
ten. Hiervoor schaffen de mu-
ziekmakers twee nieuwe saxo-
foons aan die worden geschon-
ken door Assurantieburo Nor-
de, ook uit Vorden.

Op zaterdagmiddag l juli verzorgt
de jeugd van Sursum Corda het 'li-
monadeconcert' in het Dorpscen-
trum van Vorden. Twee saxofoons
zouden het concert nog extra op-
luisteren en hiervoor is, via Assu-
rantieburo Norde een bijdrage ge-
vraagd aan het Monuta Charity
Fund. Op deze feestelijke dag over-
handigt de heer Norde de cheque
voor de saxofoons.

In november bestaat Sursum Cor-
da 70 jaar. De vereniging bestaat
uit onder andere een Harmonie
orkest, een Malletband, een Leer-
lingenorkest en een Kabouteror-

kest. Het ledental bedraagt ruim
honderd in de leeftijd van 8 tot en
met 83 jaar. Jaarlijks verzorgt Sur-
sum Corda vele concerten. Het
Voorjaars- en het Zomeravondcon-
cert zijn slechts enkele voorbeel-
den.
Om haar verjaardag te vieren geeft
ze op 25 november een jubileum-
concert, waaraan in ieder geval
Ernst Daniël Smid en het popkoor
The Keys uit Keijenborg meewer-
ken.

De heer Norde, eigenaar van Assu-
rantie Advies- en Bemiddelingsbu-
ro Norde, werkt al meer dan 30
jaar in deze regio. Hij adviseert en
verzorgt samen met zijn dochter
Linette alle mogelijke verzekerin-
gen zowel particulier als bedrijfs-
matig, waaronder die van Monuta.

Uitvaartverzekeraar en -verzorger
Monuta stelt jaarlijks een gedeelte
van haar inkomsten beschikbaar
voor projecten die lokaal worden

opgezet. Deze projecten moeten
voldoen aan een aantal criteria. Al-
le medewerkers van Monuta en de
assurantieadviseurs die met Mo-
nuta werken zijn ambassadeur
van het MCF. Zij kunnen in hun
omgeving projecten zoeken die
voor een aanvraag in aanmerking
komen. Assurantieburo Norde
heeft dit opgepikt en een bijdrage
aan het fonds gevraagd voor aan-
schaf van de saxofoons.

Het bestuur van het MCF beoor-
deelt de aanvraag. Dit bestuur be
staat onder andere uit Erica Terps-
tra en Mies Bouwman. Zij oordeel-
den positief en schonken Sursum
Corda een bedrag van ƒ 4.400,-.

Monuta is specialist op het gebied
van uitvaartverzorging en -verze
keringen. Zij is de grootste uit-
vaartverzorger met uitvaartcentra
in heel Nederland. Verder is zij de
op een na grootste uitvaartverze
keraar van het land.

Sponsorloop van 't Beecldand
op de Ijsbaan

Op maandag 19 juni jl. werd op
het terrein van de ijsbaan aan
Het Hoge door de leerlingen
van 't Beeckland een sponsor-
loop gehouden voor de nabe-
staanden van de vuurwerk-
ramp in Enschede.

Onder het motto "Ren je Rot voor
Enschede" liepen de jongelui het
bedrag van fl. 3.500,- bij elkaar.
Herm Vinke wist het hoogste be

drag van fl. 212,- bij elkaar te dra-
ven.
Aan deze sponsorloop deden zo'n
100 leerlingen mee. Vanwege de
grote hitte had de leiding bepaald,
dat de lopers achtereenvolgens
hardloop- en wandelrondes zou-
den afleggen. Ook was een koude
douche in het parcours opgeno-
men waarvan veel lopers dank-
baar gebruik maakten. De emmers
water die klaar stonden bij de fi-

nish werden van te voren af ge
leegd door de toeschouwers die er
meteen een waterballet van maak-
ten.

De organisatie bedankt Drukkerij
Weevers, verhuurbedrijf Wolsink
en de bloemenzaak De Vordense
Tuin voor de ondersteunende acti-
viteiten en dank aan de IJsvereni-
ging voor het ter beschikking stel-
len van het terrein.

ORANJE NSUPE DE BOE R
YVONNI EN Wil .BERT GROT 1NHUYS

GAAN SAMIIN VOOR DE

HALVE
(FINALE)PRIJS

halve (finale)prijs 5,95

halve (finale)prijs 1,35

Fijne verse worst
1 kg van 11,90 voor

Doelpuntjes
(10 puntbroodjes) van 2,69 voor

SchOllder Ham vers van het mes . ffm . .. A AA

100 gram van 2,19 voor halVG (finale)priJS 1,U9

Hollandse bloemkool ._ % .. <i TC
per stuk van 3,49 voor ha l VG (tl 11316) priJS l,/ 3

SUPER DE BOER
eS naturel of paprika

1 zak van 2,09 voor

Dorpsstraat 18, (0575) 55 27 13

halve (finale)prijs 1,05
Unox knakworstjes .. <\+t\
1 wik van 2.19 voor halve (finale)prijs 1,1U

In verband met de halve finale Euro 2000
Italië - Nederland

zijn we
EENMALIG OM 18.00 UUR GESLOTEN



Hendrik mobiliseert applaus
Rode gordijnen, rode verlich-
ting en een rode lampenkap.
Geen gebruikelijke inrichting
voor een boerenkeuken. Het to-
neel in de Wildenborchse Kapel
leek afgelopen vrijdag tijdens
het tweede bedrijf dan ook
meer op een bordeel.

Terwijl het toch echt een oeroude
boerenkeuken voor moest stellen.
Maar ook de traditionele boek-
weitpannenkoeken ontbraken in
het tweede bedrijf van het blijspel
"Hendrik mobiliseert". In plaats
daarvan moesten er toast Hawaï
en gerechten met onuitspreekbare
namen op tafel komen voor de gas-
ten uit West-Nederland.
Hendrik Boetenbeek, gespeeld
door Appie Klein Brinke, voelt zich
een beetje als een kat in het nauw.
Zijn typisch Oost-Nederlandse
landbouwbedrijf met varkens en
koeien brengt te weinig geld in de
la. Daarom broedt hij regelmatig
nieuwe plannen uit die bij voor-
keur door anderen uitgevoerd
moeten worden. Maar nertsen en
zilvervossen houden bleek niet
aan hem besteed. Hendrik maakt
zich zelfs een beetje belachelijk.
Zijn vrouw Frieda (Dinie Schooien)
en hun dochter Gerda (Kristie
Ezerman) voelen in eerste instan-
tie dan ook niet veel voor een pen-
sion met gasten uit de stad. Maar
dat verandert als de nieuwsgierige
oude postbode Willem (Frits Plad-

det) een brief bezorgt. Naar aanlei-
ding van een advertentie die
Hendrik heeft laten plaatsen geeft
familie Hoppersum te kennen en-
kele weken op de boerderij te wil-
len doorbrengen. In sneltreinvaart
wordt de boerenkeuken op advies
van de postbode omgetoverd. Wil-
lem heeft in Amsterdam namelijk
hotelkamers met schaars geklede
dames van binnen gezien en weet
dus hoe de pensiongasten het wil-
len hebben. Als Frans Hoppersum
(Reinier Klein Brinke) met vrouw
Meta (Frieda te Lindert) en zoon
Peter (Paul te Lindert) arriveren
vallen de goede bedoelingen in
duigen. Het enige dat de stadsman
waardeert is een kastje vol met
houtworm gaten. Het boerengezin
kijkt daarentegen ook met ge-
mengde gevoelens naar de gasten
die proberen in het dialect te con-
verseren. De misverstanden tussen
stad en platteland doen hier op-
geld. Het enthousiasme bij de boe-
renfamilie slaat om en het is hele
maal gebeurd als boerendochter
Gerda een beenwond oploopt. Pe-
ter Hoppersum die studeert voor
arts maakt de wond schoon door
het vuil er uit te zuigen. Op dat
moment komt Frits (Harrie Din-
kelman) de buurjongen binnen
die met Gerda wil gaan trouwen.
De jaloezie van Frits uit zich in het
bedreigen van Peter. Uiteindelijk
druipt de familie af. Bij het krie-
ken van de dag breekt de familie

echter in, om de bandrecorder op
te halen die ze in de haast hebben
vergeten. Hiermee moesten streek-
liedjes in dialect worden opgeno-
men. Het bordeel is dan ondertus-
sen al weer omgetoverd tot de ou-
derwetse boerenkeuken. Als de in-
brekers betrapt worden leidt dat
in eerste instantie tot een gespan-
nen situatie, waarbij Hendrik de
stadse meneer met een jachtge-
weer onder schot houdt. Maar om-
dat de ouderwetse boerenkeuken
precies is wat de familie Hopper-
sum zich heeft voorgesteld van de
vakantie blijven ze uiteindelijk
toch nog.

De Achterhoekse moraal van 'doe
maar gewoon dan doe je al gek ge
noeg' komt duidelijk uit dit blij-
spel naar voren.
Bovendien heeft schrijver Claus
Woberg de huidige problematiek
op het platteland goed weten neer
te zetten met een humoristisch in-
valshoek.
Daarbij was de uitvoering met en-
kele natuurtalenten op het toneel
en het verdienstelijke debuut van
Kristie Ezerman lovenswaardig te
noemen. Ze kregen regelmatig de
lachers van de bijna volle zaal op
hun hand.
"Hendrik mobiliseert" (regie Frie
da te Lindert, soufflage Janny Slig-
man en grime Willemien Flier-
man en Ina Wesselink) kreeg daar-
om als slot een verdient applaus.

Biei ons
in a'n Achterhoek
"Guns Toon, iej hier?". Wiej kekn ietwat vewonderd op too'w Toon
van de Spitsmoes vegange dinsdagaovend binnen zaogen kommen.
Hee kump wel vaker zo onvewachs maor nooit op dinsdag want dan
hef e zien kaartaovend. Da's vas pandoer. "Jao, kiek maor neet zo. Iej
zet toch zo 't voetbaln wel an, anders bun'k gauw weer weg". "Vaste
en zeker, 'k bun vols te beniejd of de Duitsers 't venaovund redt".

"Now 'k hoppe van neet. 'k Heb nog liever dat de Duitsers d'r uut
eknikkerd wod as dat Oranje kampioen wod". Toon zien vader hef
neet zukke goeie herinneringen an de Duitsers waor e in 40-45 met te
maakn hef ehad. Zo hef Toon van huus uut daor 't een en ander van
met ekreegn. "Alles is vegeevn", zeg e wel 's,"maor nog neet vegetn".

"Maor 't is anders ow kaartaovend, is dat umme 't voetbaln uute-
steld?". "Now nee, da's veurlopig van de bane. Wiej hebt een betjen
motterieje ehad met ene en met drie man is 't kruusjassen neet volle
weerd". "Hoe kwam dat dan zo?".

"Iej wet da'w zo tegen de meimaond altied een dag uutgingen umme
de kaartpot op te maakn. Dan lapn wiej d'r meespat een paar centen
biej en ko'w ons an 't ende van 'n dag goed op laotn schepn. Maor
Harm Baolink, een van de kaarters, von dat inens maor niks. Wiej
konnen ok wel in huus etn von e. Hee von 't jammer van 't geld
umme 't an zo'n duur etn uut te geevn. Wiej hebt t'r lange oaver zitn
hekkeln maor kwammen d'r neet uut. 't Ende van 't liedjen was da'w
de kaartpot onderling vedeild heb en de kaartdub van de bane is. Al-
thans zoat 't t'r now nao uutzut. In ieder geval nooit meer met Harm
Baolink".

Daor hef Toon now net zo de pik op as op de Duitsers. Gelukkig veur
Toon kreegn die lesten goed onder uut de zak. En Toon zol 'n enigsten
wel neet wean die den aovend tevraene nao bedde ging, biej ons in
d,n Achterhoek.

H. Leestman

Regionaal netwerk
landbouw en zorg voor
Achterhoek en Liemers
Donderdag 15 juni is tijdens de
opening van de zorgboerderij
De Olden Goarden in Winters-
wijk het Regionaal Netwerk
Landbouw en Zorg Achterhoek
en Liemers officieel geïnstal-
leerd door de gedeputeerde
Boxem.

In de Achterhoek en Liemers zijn
14 landbouw-zorgcombinaties te
vinden. De zorgboerderij heeft een
eigen positie verworven op het
platteland in de Achterhoek en
Liemers. Een groeiend aantal zorg-
instellingen in de Achterhoek is de
afgelopen jaren in aanraking ge
komen met landbouw en zorg. De
ontwikkeling van landbouw en
zorg in de Achterhoek en Liemers
is in een stroomversnelling ge
raakt. Tot op heden waren het SPA
(Servicecentrum Plattelandsont-
wikkeling Achterhoek) en GLTO
Advies (Gewestelijke Land- en Tuin-
bouw Organisatie) gezamenlijk de
ondersteunende partij voor zowel
initiatiefnemers in de zorg- als
landbouwsector.

Hierbij zijn veel contacten ont-
staan met organisaties en instel-
lingen. Om deze contacten te ver-
breden en te verdiepen en infor-
matieuitwisseling en samenwer-
king te bevorderen tussen de ver-
schillende partijen is het Regio-
naal Netwerk Landbouw en Zorg
Achterhoek en Liemers opgericht.
Het netwerk is zeer breed van sa-
menstelling en bestaat uit repre
sentanten van zorgvragers, de zor-
gaanbieders (sectoren lichamelijk
gehandicapten, verstandelijk ge
handicapten, ouderen, geestelijke
gezondheidszorg) zorgkantoren,
zorgboeren, woningstichtingen en
gemeenten.

Middels deze zeer brede samen-
stelling wordt er naar gestreefd
een gezamenlijke impuls te geven
aan de ontwikkeling van duurza-
me landbouw- en zorgcombina-
ties waar kwalitatieve hoogwaardi-
ge zorg op maat geleverd wordt
voor die zorgbehoevende mede
mens die zich thuis voelt op het
platteland.

Senioren met vakantie
Een groep van 50 senioren heb-
ben onder leiding van mevr.
Groot Jebbink en mevr. en dhr.
Bekman en vakantieweek door-
gebracht in Ootmarsum.

Vandaar uit werden bezoeken ge
bracht aan Giethoorn, het Teuto

burgerwoud met het fraaie stadje
Tecklenburg. In Bad Rothenfelde
werden de zoutgradeerwerken be
zichtigd. Ook werd een bezoek ge
bracht aan een glasblazer in Da-
len. De vacantie werd in het Dorps-
centrum met een goed verzorgde
koffietafel afgesloten.

Mensen in Nood
vangt ontheemde kinderen uit Soedan op.

GIRO 667
Den Haag | Telefoon (070) 313 62 00

In onze gemoedelijke plattelands-supermarktcomDlex van 1200 nf
aan de Dorpsstraat 14 te Steenderen hebben wij plaats voor twee

• Kruidenierswaren & frisdranken
• Zuivelafdeling

Brede inzetbaarheid en inzicht voor meerdere onderdelen wordt voor
deze functie gevraagd.
Werkzaamheden zijn het bestellen van goederen, bijvullen, beheers-
matige en bijkomende werkzaamheden.
Onze openingstijden zijn van maandag tot donderdag 08.30-18.00
uur, vrijdag 08.30-20.00 uur en zaterdag van 08.30-16.00 uur.

Een uitdaging voor iemand (met een plattelandsmentalrteit), die met
het overige team onze supermarkt tot een succes wil maken.

Meer informatie
schrijf of bel:

POSTBUS 51
7220 AB STEENDEREN

TEL 0575-451206
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Levi's

G-Star

PePe jeans

Sodium
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CORNER

o be
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 0575-552426

Markt 21 -Zelhera- Tel. 0314-623706

• f

SHOWROOM-

• + * Projecttapijt 'El ba'
Grasgroen, 400 breed
Van 398,- nu voor Op=Opprijs

Zwaar woonkamertapijt
'Malta' 400 breed, in geel,
cognac of terra Van 169;- nu

Diverse design karpetten
170 \ 230 cm. Van 698;- nu

Dekbedovertrekken
Diverse dessins. NU UITZOEKEN

eenpersoons vanaf 29.95
49.95
69.95

tweepersoons vanaf

lits-jumeaux vanaf

Lamous 2- en 3«zitsbaiik
Met iriteriéurvering.
lm groen "Of bordeaux.
Voor sJechts

3995.-

Salontafel
Massief eiken
Nu van 11937- voor
B u ff e t kas t
Dressoir
Nti van 2256;- voor

Spiegel
Van 895y^ voor

1050.-
Zomerdekens
100% katoen, in ecru of navy
180 \ 230 cm. Van 129̂ 5 nu
tweepersoons • AOC ütsjumeaux
Van 179.95 nu

89?5

/49?s

f OOC m Gordijnstoffen
Keuze uit diverse dessins
UITZOEKEN nu per meter vanaf 4?5

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

ALL£ TAP')TEN BORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen/)

MEER DAN 300 TAPIJTCOUPONNEN
IN 200,400 EN 500 CM BREED VAN l METER TOT 12 METER.
Meet sne/ uw kamer want uw moot is er vast bij!

Eibergen
f.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M ƒ N K M A A K H E T M O O l E R B / l U T H U I S



Makelaarskantoor o.g. ft
PELGRUM b.v. J V

WEGENBOUW

VORDEN

AUTOBEDRIJF •

Groot
jebbink

Vrijdag
7 juli

Accountants en
Belastingadviseurs
Bloemendaal& Wiegerinck

Jubileumprogramma
75e Oranjefeest Medlertol

Zater-
dag
8 juli
vanaf 13.15 uur:
Uitdelen van ballonnen aan kinde-
ren voor ballonnenwedstrijd.

09.00-13.00 uur:
Survival voor leerlingen van basis-
school De Kraanvogel door buurt-
schap 't Medler met als eindpunt
de feestlokatie met afsluitende
maaltijd.

TJNTVE\^/ VERZEKERINGEN ••'; -f

Daar plukt ü de vruchten van!

steeds doeltreffend!

GOOSSENS

16.00 uur:
Ontmoetingsmiddag voor oud-
Medlernaren, oud-leerlingen en
personeel van de Medlerschool en
huidige inwoners van de buurt-
schap met onder meer mogelijk-
heid tot bezichtiging van de voor-
malige Medlerschool, een speciaal
samengestelde videofilm over 't
Medler en een kleine overzichts-
tentoonstelling

vanaf 17.30 uur:
Doorlopend broodbufïet.

19.30-20.00 uur:
Ontvangst voor gevarieerd jubi-
leumprogramma met koffie en
cake

vanaf 20.00 uur:
Aanvang jubileumprogramma
met medewerking van onder-
meer: Medler Four, Gebroeders
Eijkelkamp, Cabaretgroep Hoe?Zo!
en Arie Ribbers met na afloop vo-
lop gelegenheid tot 'naborrelen'.

vrijdag 7 juli en
zaterdag 8 juli 2000

Feestlocatie:
feestterrein en feesthal

Medo
Onsteinseweg 2
't Medler-Vorden

13.30 uur:
Opening met medewerking van
muziekvereniging Concordia met
aansluitend ballonnenwedstrijd.

13.45 uur:
Aanvang volks- en kinderspelen
met onder andere: vogelschieten,
keizerschieten voor alle oud-ko-
ningen, stoelendans, briefposten,
flessengooien, ringsteken en voor
de kinderen diverse kinderspelen,
doorlopende poppenkast voorstel-
lingen van kindertheater Land van
Jan Klaassen en schminkfeest.

Bovendien zijn er enkele kermisat-
tracties te vinden op het feestter-
rein.

20.30-01.00 uur:
Feestavond met medewerking van
De Flamingo's met een varras-
singsact.
Tevens is er de huldiging van het
nieuwe Konings- en Keizerspaar.

Rabobank
Graafschap-West

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 557321

LOON- EN GRONDWERKEN



Streek-
'M radio

van t

75 keer samen een feest vieren,
dat is wel een feest waard
Medlernaren vieren dit jaar, in
2000, voor de 75e keer 'hun'
feest Een heugelijk feit, dat een
mooie gelegenheid biedt om
eens te duiken in de geschiede-
nis van dat feest. Daarom wordt
in het kader van de 75e viering
van het Oranjefeest Medertol
ook een klein gedenkboekje
uitgegeven.

In het eerste volle weekeinde van
juli wordt er hedentendage het
Oranjefeest Medlertol gevierd. Met
op vrijdag eerst het schoolfeest,
met leerlingen van de basisschool
De Kraanvogel. En op vrijdagavond
de culturele avond, veelal met een
toneelvoorstelling gespeeld door
een vereniging uit de regio, soms
ook met een muziekgroep of koor,
zoals de laatste jaren wel eens is
gedaan.

Op zaterdagmiddag wordt het
feest voortgezet met de traditione-
le volks^ en kinderspelen, omge-
ven door enkele kermisattracties,
alhoewel de laatste jaren het
steeds moeilijker is gebleken om
kermisexploitanten te interesse-
ren voor het 'Medlerfeest'.

Het is dat ene weekeinde in het
jaar waar inwoners van het Medler
en enkele aanverwante buurt-
schappen hun saamhorigheid to-
nen doo£ samen een spelletje te
doen, samen te drinken en samen
een dansje te maken op de afslui-
tende zaterdagavond in de feeste-
lijk versierde hal van de werktui-
genvereniging MEDO aan de On-
steinseweg. Want daarin is het

Medler wel bijzonder. De buurtbe-
woners feesten namelijk in een
'loods' met elkaar het Oranjefeest
Medlertol!

AVONDWANDELING
Op de zaterdag voorafgaande aan
het Oranjefeest Medlertol vindt
jaarlijks traditioneel een avond-
wandeling plaats. Zo ook tijdens
de 75e viering.

Op zaterdag l juli vindt vanaf 't
Wapen van 't Medler om 20.00 uur
deze avondwandeling plaats. Een
ieder is van harte welkom om aan
deze avondwandeling deel te ne-
men.

CULTURELE AVOND
VRIJDAG 7 JULI
De speciaal gevormde jubileum-
commissie voor de 75e viering van
het Oranjefeest Medlertol heeft
naast de reunie die vrijdagmiddag
plaatsvindt voor vrijdagavond 7 ju-
li een afwisselend cultureel feest-
programma samengesteld.

Deze avond is bedoeld voor alle
(oud) inwoners van buurtschap 't
Medler en directe omgeving, alle
oud-leerlingen en personeel van
de voormalige Medlerschool en
andere belangstellenden.

Aan deze culturele avond zullen
ondermeer de Vordense cabaret-
groep Hoe?Zo!, de gebroeders Eij-
kelkamp en het orkest Medler
Four - die voor een zeer groot deel
hun wortels hebben liggen in
buurtschap 't Medler - hun mede-

werking verlenen. Arie Ribbers,
oud-inwoner van 't Medler zal'de-
ze culturele avond presenteren.
Daarnaast zullen aan de avond
nog enkele verrassende elementen
worden toegevoegd.

Na afloop is er volop gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en om 'na
te borrelen'

VIDEOFILM
OVER T MEDER
Naast een kleine overzichtsten-
toonstelling over de geschiedenis
van 't Oranjefeest Medertol is ook
een twintig minuten durende vi-
deofilm samengesteld over de ge
schiedenis van het 'Medlerfeest'.

Deze videofilm is vrijdagmiddag
gedurende de reünie en zaterdag-
middag tijdens de traditionele
volks- en kinderspelen te bekijken.

KINDERACTWITEITEN
Zaterdagmiddag vindt als officiële
opening van het 75e Oranjefeest
Medlertol een ballonnenwedstrijd
plaats voor de jeugd.

Alle kinderen die naar de basis-
school gaan kunnen vanaf 13.15
uur een gratis ballon verkrijgen op
het feestterrein om deel te nemen
aan de ballonnenwedstrijd. Tevens
vinden er voor de kinderen de tra-
ditonele kinderspelen plaats en
krijgt men een traktatie aangebo-
den.

Dit jaar is ook een heuse draaimo-
len aanwezig en kunnen de kinde-

ren zich vermaken op een spring-
kussen. Ook is er schminkfeest.

Als klap op de vuurpijl verzorgt
het poppentheater van Jan Klaas-
sen uit Doetinchem doorlopend
een aantal spannende en vrolijke
poppenkastvoorstellingen in de
feesthal.

VOLKSSPELEN
Naast de traditionele volksspelen
zoals het vogelschieten, schijf-
schieten en het dogkarrijden vindt
voor alle oud-koningen van het
Oranjefeest Medlertol het Keizer-
schieten plaats.

Bijna vijfentwintig oud-koningen
hebben zich aangemeld voor het
Keizerschieten dat met nog enkele
oude volksspelen zoals de stoelen-
dans en het briefposten het hoog-
tepunt van de zaterdagmiddag
moet gaan vormen.

FEESTBAL
MET VERRASSINGSACT
De 75e viering van het Oranjefeest
Medlertol wordt zaterdagavond
vanaf 20.30 uur besloten met een
groot Feestbal in de feesthal van
de MEDO. Tijdens dit feestbal zal
de huldiging van het nieuwe Ko-
nings- en Keizerspaar plaatsvin-
den. Muzikaal zal de avond wor-
den verzorgd door het 'huisorkest'
van het Oranjefeest Medlertol De
Flamingo's.

Speciaal in het kader van het jubi-
leum zal een verrassingsact aan
het feestbal worden toegevoegd.

Basisschool De Kraanvogel
heeft een speciale band
met Oranjefeest Medlertol
In 1977 was het aantal leerlin-
gen op zowel de Openbare Med-
lerschool, als op de katholieke
Antoniusschool in Kranenburg
dusdanig gedaald, dat een zelf-
standig voortbestaan van deze
scholen niet langer verant-
woord was.

Er werd besloten tot de oprichting
van een nieuwe stichting: de Stich-
ting Samenwerkingsschool Kra-
nenburg en Omstreken. Deze zou
zich gaan bezighouden met de in-
standhouding van een voorzie-
ning voor basisonderwijs in het
oostelijk deel van Vorden. Na de
sluiting van de Prinses Juliana-
school in de Wildenborch werd
die functie nog belangrijker.
In 1986 realiseerde de stichting
een nieuw gebouw 'De Kraanvo-
gel'. Deze school staat in Kranen-
burg, maar werd zover mogelijk
richting Medler gebouwd. Zij
wordt nu bezocht door ruim hon-

derd jongens en meisjes.

TRADITIE
Als echte buurtvoorziening werd
de Medlerschool natuurlijk altijd
betrokken in het Oranjefeest. Bij
het samengaan van de scholen in
1977 werd deze traditie van de
buurtschap Medler meegenomen
naar de nieuwe school.
Op de vrijdag waarop het Oranje-
feest Medlertol begint, is er daar-
om voor alle leerlingen van De
Kraanvogel nog steeds een speciaal
programma op het Medler. Heel
vaak valt die vrijdag samen met de
laatste dag van het schooljaar.
Voor de leerlingen houdt dat in,
dat het schooljaar op wel zeer fees-
telijke wijze wordt afgesloten.

SAMENWERKING ALOM
De samenwerkingsgedachte die
bij het samengaan van de scholen

centraal stond en in de naamge-
ving tot uitdrukking kwam, krijgt
op die dag bijzonder gestalte.
Allereerst kan op die dag gebruik
gemaakt worden van de accom-
modaties van anderen. Zo is het de
laatste jaren een beetje de ge-
woonte geworden, dat een groots
spelprogramma wordt afgewerkt
op de terreinen van de touwtrek-
vereniging. Daarna volgt een geza-
menlijke maaltijd in de feestelijk
versierde hal van de coöperatieve
werktuigvereniging Medo.
Ook zijn er altijd agrariërs die met
tractor en wagen de kinderen naar
het feestterrein willen brengen en
helpen, behalve de leden van de
oudervereniging van school en le-
den van het oranjecomité, ook ve-
le andere ouders, buurtbewoners
en oud-leerlingen om het geheel
succesvol te laten verlopen.
Ten slotte zijn de activiteiten voor
de leerlingen altijd zo samenge-
steld, dat het gaat om het groeps-
gewijs uitvoeren van opdrachten.
Een goede uitvoering van de op-
dracht kan alleen maar plaats vin-
den, als er binnen de groep wordt
samengewerkt. De groepen wor-
den bovendien zo gevormd, dat de
samenwerking van oudere en jon-
gere kinderen wordt gestimuleerd.

SURVIVAL
Vanwege het jubileum heeft de
school in overleg met anderen ge
probeerd het programma op vrij-
dagochtend 7 juli een speciaal ka-
rakter te geven. Niet het terrein
van de touwtrek-vereniging zal dit
jaar centraal staan, maar een 5
km. lange route die door het Med-
ler voert. Een deel van de buurtbe-
woners zal het jubileumfeest
langs de voordeur krijgen.

Het bosrijke gebied met zandpa-
den en hier en daar een sloot of
een beek leent zich nl. bijzonder
voor een survival tocht. Natuurlijk
kunnen hier niet alle details wor-
den onthuld, maar het zal zeker
spectaculair worden. Vanzelfspre-
kend zal er weer samengewerkt
moeten worden, terwijl ook de
jongere kinderen de tocht zullen
meemaken. Maar omdat 5 km
voor de allerkleinsten misschien
wat veel van het goede is, gaat er
in elke groep van zes kinderen in
ieder geval een kruiwagen mee!

Waarschijnlijk wordt het mogelijk
om direct na afloop in de hal van
de Medo op een groot scherm vi-
deobeelden van de tocht te bewon-
deren.

SUETERS

ERIK

installatietechniek

landbouwmechanisatie-
en konstruktiebedrijf
Fa. Wensink

B.v.

Autorijschool Ruesink

Installatiebedrijf

DE GROEN EN DOEN WINKEL IJZERVLÈCHTERS-
BÊDH/JF

DÖE7INCHËM

BOB



Kane, een knallende uitsmijter:

Popfestival Beach Party Vorden
Op zaterdag 12 augustus vindt
de veertiende editie pleats van
de Beach Party te Vorden. Dit
festival, dat door velen wordt
gezien als 'het mooiste feest
van de Achterhoek*, zal weer en-
kele duizenden bezoekers trek-
ken.

Sinds vorig jaar is het festivalter-
rein en al haar activiteiten ver-
plaatst naar het compacte en in-
tieme terrein aan de Ruurloseweg
te Vorden. Deze nieuwe locatie is
vorig jaar prima bevallen en be-
schikt over veel mogelijkheden.
Een van de voordelen is dat het
parkeerterrein (voor zowel, auto's
en bussen als fietsen) zich nu pal
naast het festivalterrein bevindt.

Festival van een tot twee . . .
De Beach Party is een uniek festi-
val. Het is ook een compleet festi-
val met naast popmuziek ook
theater, video, een dansgroep en
vooral feest. En sinds vorig jaar
niet meer alleen 's avonds maar de
hele dag; van vroeg in de middag
tot vroeg in de ochtend. De bezoe-
kers (of liever gezegd: de gasten)
wordt deze complete dag aangebo-
den voor een aantrekkelijke en-
treeprijs.

Regen met bakken
Ondanks dat de weergoden de Be-
ach Party de laatste jaren gunstig
gezind zijn, is er voor gekozen om
dit jaar een grotere tent te plaat-
sen. Een tent die plaats biedt aan
3.000 mensen. Behalve die super-
tent staan er op het festivalterrein
nog een aantal kleinere tenten. Al
met al voldoende om ruim 4.000
bezoekers droog te houden.

In de watten
Voor de bezoekers words über-
haupt goed gezorgd. Er zijn meer-
dere bars en eetstands. Er is een
cocktailbar. Er is een grote barbe-
cue met daaromheen picknickta-
fels. Er zijn luxe toiletten, die ook
tussentijds schoongemaakt wor-

Kane

den. Ook een groot terras is aan-
wezig met ruim 100 zitplaatsen.

Uitgekleed en aangekleed
De aankleding van de Beach Party
zal dit jaar bijzonder zijn. Het ge
hele festivalterrein wordt prachtig
uitgelicht en versierd met kunst-
objecten. Tot slot zijn er nog een
aantal opvallende eye-catchers o.a.
een gitaar van 6 meter hoog en
een vuurtoren van 8 meter hoog
met bijzondere verlichting. Kort-
om: het zal er weer fantastisch uit-
zien op zaterdag 12 augustus.

Bonus eerste bezoekers
Om met name studenten en jon-

geren tegemoet te komen is er
voor de eerstkomenden een aan-
trekkelijke bonus: de eerste hon-
derd bezoekers mogen gratis naar
binnen en de tweede honderd
voor half geld.

Top-programmering
Het muzikale programma is dit
jaar absoluut top! Naast Kane
heeft de programmeur nog een
aantal echte publiekstrekkers we-
ten te contracteren; Racoon is in
rap tempo bezig de hitiijsten te be-
stormen met in zijn tóeizog Rich
Wyman alsmede De Gracht.

Ook de band CAZ met de nieuwe,

talentvolle zangeres Tay is als van-
ouds popuiair, evenals funky lady
Cindy Peress.
Muzikale humor wordt gebracht
door De Drie Keien en als nieuw,
veelbelovend talent zijn de bands
Superfluous en Simone E. Band
aangetrokken.

Voorverkoop
Van zaterdag l juli tot en met
woensdag 9 augustus. Voorver-
koopadressen in de regio zijn: VVV
Zutphen, VW Vorden, muziek-
zaak Sueters Vorden, café De Zaak
Lichtenvoorde en alle Focus Fas-
hion kledingzaken (12 winkels) in
de Achterhoek.

Onderzoek wijst uit:

Opnieuw sterke groei toerisme
in de Achterhoek
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 zorgenvdoor 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-

Bronkhorst,
de tuinen achter
de monumenten
Een drietal tuineigenaren uit
Bronkhorst tonen liefhebbers dit
seizoen wederom het groene ge
zicht achter de zeventiende eeuw-
se stenen facaden. De vorm waarin
dit gebeurt is een tuinenroute die
door het monumentale stadje
voert.
Elke stadstuin heeft zijn eigen bij-
zondere karakter en charmes; er
zijn op deze routewandeling een
cottage, tuinkamer- en een terras-
sentuin te zien. De engelse tuinka-
mer, gelegen aan de Onderstraat l
toont dit seizoen de zojuist gereed
gekomen 'stiltetuin' waarin drie
in formele stijl aangelegde spiegel-
vijvers zijn opgenomen.
Tijdens de tuindagen is tuinarchi-
tect Jan Tij mes aanwezig om des-
kundige toelichting te geven. De
tuinen zijn in 2000 geopend op 23,
24 en 25 juni en 5 en 6 augustus.
Een tuinenpassepartout is tijdens
de de tuindagen verkrijgbaar bij
de heer Nicolaas van Beek, Onder-
straat 6 te Bronkhorst.
Een informatiefolder en nadere in-
lichtingen zijn verkrijgbaar bij
kunsthandel 'Heeren van Bronck-
horst', Onderstraat 1. Bronkhorst,
telefoon 0575-452535; e-mail
bronckhorstheer@tref.nl

Pinetum
'De Belten'Vorden
Voor liefhebbers van stilte, ruimte,
mooie kleurschakeringen, bijzon-
dere vormen is het nu de tijd om
een bezoek te brengen aan het pi-
netum 'De Belten' te Vorden.
Deze verzameling van naaldbo-
men werd opgestart in 1961 en
omvat een kleine duizend ver-
schillende soorten- en cultuurva-
riëteiten samengebracht op een
parkachtig terrein van 1.7 ha, in-
gebed in het gelijknamige land-
goed aan de Wildenborchseweg.
Tijdens een wandering over de
graspaden straalt de Sjcea abies
'Aureospica' je in het oudste deel
tegemoet en ook de Abies nord-
manniana 'Golden Spreader' ver-
raadt haar aanwezigheid door
haar felgele kleur. Zo zijn er vele
verrassingen, ook bij de kleine vij-
ver waarin de waterlelies nu bloei-
en en de kikkers feest vieren.
Het pinetum 'De Belten' ligt aan
de Wildenborchseweg 15, ingang
landgoed De Belten te Vorden. Een
groot smeedijzeren hek vormt de
toegangspoort. Vrije wandeling al-
le dagen van de week. Liever geen
honden meenemen. In juli en au-
gustus zijn er op de dinsdagavond
rondwandelingen onder deskun-
dige leiding.

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.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF



het oog

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

CERTIFtCAATHOUOER

ISO 9002

cc
LU
O

VORDÊN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - iSDN (0575) 557321

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHHN FILIAAL RUURLO

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

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

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



ten is een gespecialeerde producent en
t ilniformen, hoofddeksels en accessoires,
rnrrieerde bedrijven, overheidsinstellingen
n behoren tot de afnemers van onze
:||||dukten, waarop de trefwoorden
maatwerk en kwaliteit van toepassing zijn.

UnifbfmelJ zoekt enkele energieke:

MODINETTES/
LEERLING MODINETTES
voor Jbtet con fectio n e rê |̂ |i|:;||ï|||pg, d ie o p ko r te

in <Üetist kunnen tredëjcir

Schriftelijke
rkhten aan de direktie

Seezo Uniformen St. Janstraat 38, 7256 BC Keijenborg Gld.
www.seezö^nJ

WIJ ZIJN VERHUISD
van Noorseweg 8, Gorssel naar

DEKKERSHOF 13, 7213 XJ GORSSEL
Ons telefoonnummer blijft 0575-492873

FAMILIE D. LUICHIES

ORANJE IN DE
HALVE FINALE:

Hollandse vlaai f 10,-
* * * * *

Kaascrackers
met Hollandse kaas f 3,-

* * * * *

Italiaanse vlaai f 10,-
* * * *

Ciabatta met
Italiaanse olijven f 1,50

Komt Oranje in de finale?
Kom dan zaterdag

Oranjesoezen halen
4 voor f 6,-

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

NOG VIER

OPERATIES

EN DAN
LACHT HIJ

OOK WEER

AAN DEZE

KANT

De Brandwonden Stichting
organiseert campagnes om
brandwonden te voorko-
men, verbetert de behan-
deling van brandwond-
patiënten, doet weten-
schappelijk onderzoek en
beheert de Nationale
Huidbank.

Postbus IOI5
1940 EA Beverwijk
Tel.:(0251)275555
Giro: 20 21 22
Bank: 70.70.70.643

RUNDER-
RIBLAPPEN 1 kg 9,95
MAGERE VARKENSLAP
OFBRAADSTUKug 6,95

GEBRADEN RIBJESIN
MAGNETRONZAKug 6,95

POULET- OF
HACHEEVLEES SOOgram 5,95

Weekpakket vleeswaren

100 gr GEKRUIDE
CASSELERRIB 2,95

ioogrVARKENSROLLADE 1,95

100 gr SCHOUDERHAM 1,95

NU VOOR

Elke week op de marktin \forden Uw vakslager DIJKGRAAF

o 2 BOSSEN BLOEMEN 9,95 Valeweide
0 1 BOS ROZEN a 20 st. 9,95 Bloemen en planten

0 2 BEGONIA'S 8,95

« 2 KALANCHOËS

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT ER NIET OMHEEN

Wij zijn in juli en augustus
ook dinsdag geopend

Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon 0575- 554355

Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voering-

stoffen • DMC-garen

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

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld1

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

CHR. MUZIEKVERENIGING
SURSUMCORDA
VORDEN

i . ' JHHi l l t v u.

Q

Op zaterdag 1 juli a.s.
in het Dorpscentrum
Aanvang 14.00 uur m.m.v.:

* De blokfluitgroep
* De leerlingminirettes
* Het leerlingenorkest
* Jeugdige solisten
* Kabouterorkest
Muziek maken bij Sursum Corda dat wil ik ook



prolink.nl
the 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

partner van
• iiau.iainiMiM

• A »

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

Het

leven

is

har .

...zorg er goed voor:
eet eens wat vaker vis

in plaats van vlees.

Meer tips vindt u in de
brochure: 'Eten naar hartelust'

Bel: 0800 300 O 300.

NederlandseVl/Hartstichting

Talloze

mogelijk-

heden met

tegels en

natuursteen

keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken

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.

sinds 1908

Steenhouwerij & Natuursteenhandel

Marinus J. Hesselink B.V.
Verdistraat 75, Postbus 439, 7200 AK Zutphen (NL)

Tel. 0575-526456

Zoekt:

grafisch medewerker m/v
De functie
• Het maken van lay-outs m.b.v. een grafisch computerprogramma.
• Verzorgen van de bijbehorende administratieve verwerking.

Uw profiel
• Een afgeronde middelbare of MBO-opleiding.
• Grafisch inzicht.
• Flexibele instelling.

Wij bieden
Afwisselende fulltime baan met zelfstandigheid en verantwoordelijk-
heid en een goed salaris.

Uw reactie
Voor meer informatie over de functie kunt u tijdens kantooruren con-
tact opnemen met mevrouw J. Haarman, tel. 0575-526456. Een
schriftelijke sollicitatie met c.v. kunt u binnen veertien dagen sturen
naar Marinus J. Hesselink b.v., Postbus 439,7200 AK Zutphen.

Piepenbroek D
Facilitair l-

Voor de vakantieperiode juni, juji 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

Klompenfabriek Museum

Swefers
Zondag 2 juli

zijn wij van 11.00 tot 17.00 uur

geopend
Uilenesterstraat 10a • Keijenborg • Tel. 0575-463030

oppers
10 jaar
garantie,
kiwakeor

Ook ia
pergamofl
nu 470,-

Badmeubel
"Millenium 80cm

MDF, Hoogglans ^^r
in wit en pergamon ^^

Wand
Closetcombinatie
Inbouwreservoir, closetpo^

+druktoets, in wit

p8Avortów

Vloertegel
45x4Scm, Woonkamerkwaliteit
Ie keus,éénmalige partij p/mi

litek ^^^

*n^r

3 Spetterende Aanbiedingen
Zéér scherpe aanbiedingen voor eerste klas produkten.

Aanbieding geldig tot 1 5 juli a.s. of zolang de voorraad strekt

de Bootste

TEGELTOKO
WAND- EN VLOERTEGELS • SANITAIR

Smidsstraat 2 Tel. 0575-555859 Vrijdag Koopavond

Nieuwleusen * Hengelo * Muntendam * Drachten *Vorden



Ekoproeve n
De Graafschap

'Verhalen en muziek' in Theater Onder de Molen:

Biologisch werkende boerenbe-
drijven in het gebied van het
Waardevol Cultuurlandschap
(WCL) De Graafschap hebben se-
men een recreatief aanbod ont-
wikkeld. Een bezoek aan een of
meer biologische bedrijven is
prima te combineren met een
fietstocht langs deze routes.

Omdat het fietsseizoen weer be-
gonnen is en men tijdens een
mooie fietstocht vanaf Vorden vast
wel trek heeft in iets lekkers, bie-
den de eigenaren van de biologi-
sche bedrijven een proeverij aan
op zaterdag l juli in het Bezoe
kerscentrum bij het Hoenderpark
'Het Hof bij de familie Addink, Al-
menseweg 45a in Eefde.

Het recreatieve aanbod bij de bio-
logische bedrijven in De Graaf-
schap varieert van een uitgebreid
informatiebord, picknickgelegen-
heid, huisverkoop, rondleiding op
afspraak, mogelijkheid om wat te
drinken, tot kamperen bij de boer.
In een mooie folder kan worden
gelezen wat ieder bedrijf te bieden
heeft. Bovendien zijn hierop een
aantal recreatieve routes aangege-
ven om van het ene naar het ande-
re bedrijf te komen. Onderweg
komt men ook langs diverse land-
goederen die kunnen worden be-
zocht: Hackfort, Het Grote Veld, 't
Waliën en de Veldhorst.

Wie in de proeverij is, mag daar
van alles proeven. Heerlijke biolo-
gische hapjes zoals een seitan-
broodje, kwarksinaasappelpuntje
of een energiebonbon. Alles onder

het genot van een kopje koffie of
thee of smaakvolle biologische
sappen. Natuurlijk zijn er ook ei-
eren van de legkippen in de hapjes
verwerkt.
Op l juli rekenen ook de andere
bedrijven op bezoek, dit zijn: 'De
Vijfsprong' in Vorden, van Jan We
ijsenveld, een gemengd (met koei-
en) biologisch dynamisch bedrijf
met in hun winkel een assorti-
ment biologische producten zoals:
zuivel, groenten, fruit, vlees en
droogwaren. 'Groot Windenberg',
van Ria Fokkink, een biologisch
melkgeitenbedrijf tussen- Vorden
en Ruurlo met een huiswinkel. Op
l juli heeft zij ook heerlijk biolo-
gisch geitenijs. En 't Boshuis van
de familie Rietman, een biologisch
groenten- en fruitbedrijf, waar da-
gelijks groenten en fruit kan wor-
den gekocht. Op l juli zijn de be-
drijven te bezichtigen en zijn de
winkels grotendeels van de tijd
open.

De folder met de (fiets)route en de
ligging van de bedrijven is te ver-
krijgen bij het VW in Vorden, bij
andere VWs in De Graatschap en
bij de bedrijven. De VWs vertellen
ook waar fietsen te huur zijn. Voor
vragen kan gebeld worden met de
heer Addink tel. 0575-514256 of
met Antoinette Janse van de Gel-
derse Milieufederatie 026-3515069.

Deze actie wordt georganiseerd
door de Gelderse Milieufederatie
in het kader van de landelijke EKO-
lente en wordt mede mogelijk ge-
maakt door WCL De Graafschap
en de Postcode Loterij.

Woensdagavond 5 juli start het
zomerprogramma van Theater
Onder de Molen in Vorden. Ie-
dere woensdagavond in de
maanden juli en augustus
opent het theater haar deuren
en zullen de Vordense trouba-
dour Gery Groot Zwaaftink,
goochelaar Wim Hooghiemstra
en de verhalenvertellers Diny
Hiddink en Peter Hoefnagels
het publiek vermaken.

De zomerserie Verhalen en mu-
ziek' is inmiddels een niet meer
weg te denken onderdeel van het

programma van Theater Onder de
Molen. Met name in de drukke va-
kantieperiode is het Vordense
theater vaak tot in de nok toe ge
vuld en is het voor de toeristen
smullen geblazen als ze luisteren
naar bijvoorbeeld de humoristische
verhalen van Diny Hiddink of kij-
ken naar de goochelkunsten van
Wim Hooghiemstra. Deze optre-
dens worden afgewisseld met mu-
ziek van onder andere gitarist Jan
Guichelaar, violiste Simone Boer-
stoel en pianist Gerrit Emsbroek.

De artiesten zullen per toerbeurt
optreden. Op woensdagavond 5 ju-

li komt de Vordense troubadour
Gery Groot Zwaaftink met zijn gi-
taar, zang en verhalen naar linde.
Ook de Lochemse verhalenvertel-
ster Diny Hiddink staat deze avond
op de planken van Theater Onder
de Molen. De Vordense journalist
en tekstschrijver Peter Besselink
zal de avond aan elkaar praten en
enkele spannende reisverhalen
vertellen.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 25 in Vor-
den. Kaarten kunnen van tevoren
worden gereserveerd via (0575) 55
69 87. Zie ook advertentie.

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon Ö575-5534Ö5

VOR F) F NT Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

MANTELZORG
Mantelzorg is de zorg voor iemand
uit je directe omgeving, partner,
kind of ouder, die door langdurige
ziekte of handicap, die zorg nodig
heeft.
Meestal kiest men er niet voor om
mantelzorger te worden, maar
word je het omdat je nu eenmaal
de meest aangewezen persoon
bent. Dat vind je zelf en dat vin-
den ook de mensen in je omge-
ving. En omdat het allemaal zo
vanzelfsprekend is, wordt er zel-
den gevraagd of de mantelzorger
het wel kan volhouden. En je geeft
ook niet graag toe dat de zorg voor
je partner of voor je kind meer van
je vraagt dan je kunt opbrengen.
Hoewel de zorg heel verschillend
van aard kan zijn, hebben de man-
telzorgers één eigenschap ge
meen, ze zijn heel erg trouw.
Gelukkig komt er steeds meer aan-
dacht voor de plaats die de man-
telzorger in het hele zorgsysteem
inneemt en wordt er gewerkt aan
ondersteuning. Deze ondersteu-
ning kan op verschillende manie
ren. Gebruik maken van maaltijd-
voorziening kan al een ontlasting

betekenen.
Belangrijker is waarschijnlijk dat
degene die soms 24 uur per et-
maal de verantwoordelijkheid
draagt zo nu en dan even de kans
krijgt om op adem te komen en
tijd aan zichzelf te besteden.
Er is, ook in de Achterhoek, een or-
ganisatie, die over speciaal ge-
trainde vrijwilligers beschikt, die
kunnen worden ingezet om een
dagdeel de zorg over te nemen. De
ze vrijwilligers doen meer dan al-
leen maar "oppassen". Ze lezen sa-
men met de "patiënt" de krant,
luisteren naar muziek of doen een
spelletje, afhankelijk van wat men
kan en waarvoor belangstelling is.
Het feit dat er iemand anders over
de vloer komt, die belangstelling
toont en die probeert na te gaan
welke activiteiten het meest op
prijs gesteld worden, kan voor de
langdurig zieke of gehandicapte
ook nieuwe perspectieven bieden.
En ee-n partner die merkt dat de
bezoekjes door de vrijwilliger ge
waardeerd worden, gaat met een
gerust gevoel van huis en durft
zelf te genieten van een vrije mor-
gen of middag.

Is het bovenstaande op u van toe
passing, aarzel dan niet om infor-
matie te vragen. Er is meer moge
lijk dan u denkt. En af en toe de ge
legenheid krijgen om te ontspan-
nen, maakt dat u de situatie lan-
ger aan kunt.
Informatie kunt u verkrijgen bij
de SWOV, tel 553405

CENTRALE VOOR VRIJWILLI-
GE HULPVERLENING
Bij de Centrale voor Vrijwillige
Hulpverlening (een onderdeel van
de SWOV) kunnen ouderen in een
bepaalde situatie hulp vragen. Het
betreft hier hulp, die tijdelijk van
aard is en waarin niet of nog niet
wordt voorzien door andere in-
stanties.
De hulp die geboden wordt ligt op
verschillend terrein;
- vervoer naar dokter of zieken-

huis.
- begeleiding bij bezoek aan het

ziekenhuis
- boodschappen doen bij super-

markt of apotheek
- formulieren invullen (WVG, bij-

zondere bijstand enz.)
- brieven schrijven

- in de winter sneeuwruimen
- huisvuilcontainer aan de weg

zetten

VOLDOENDE VOCHT
Voor ouderen gelden geen speciale
voedingsvoorschriften. Wel doen
ouderen er goed aan voldoende te
drinken.
Twee liter vocht per dag is niet
overdreven. Het is zelfs belangrijk
die hoeveelheid te halen. In de
loop der jaren veranderen onze li-
chaamsfuncties. Voor een goede
nierfunctie is vocht nodig. Oude
ren verliezen o.a. meer vocht om-
dat de huid dunner wordt.
Hoewel het lichaam dus meer be
hoefte heeft, neemt het dorstge
voel af.

Verwardheid
Een tekort aan vocht kan tot aan-
zienlijke problemen leiden. Als
het vochtgehalte in het lichaam
laag is, heb je minder eetiust,
word je een beetje suf en kan ver-
wardheid optreden.
Vocht is immers de stof die alles
vervoert in ons lichaam. Als het

vervoer stagneert, blijven de afval-
stoffen langer in ons lichaam en
dat kan misselijkheid en hoofd-
pijn veroorzaken.
Bovendien kun je last van verstop-
ping krijgen.
Niet alleen het verouderingspro-
ces is de oorzaak van het tekort
aan vocht. Ook sociale en bewe
gingsfactoren spelen een rol. Som-
mige mensen drinken 's avonds
niet meer omdat ze dan 's nachts
uit bed moeten.
Of ze gaan een dagje uit met de
bus en drinken zo weinig mogelijk
uit angst vaak naar het toilet te
moeten. Heel begrijpelijk, maar
niet verstandig.

Twaalf koppen
Twee liter vocht is ongeveer 12
koppen koffie, thee, sap, water
melk enz. + soep en warm eten.

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
Tijdens de vakantieperiode van de
coördinator mw. L. van Uden-te
Woerd van 3 t/m 28 juli en de ad-
ministratief medewerkster mw. W.
Gotink- Menkhorst van 31 juli t/m
18 augustus zijn de openingstijden
van ons kantoor gewijzigd: op
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
10.30 uur.

Voor dringende zaken kunt u bui-
ten deze uren terecht bij de "De
Wehme", tel. 557300.
Bij storing van personenalarme
ring kunt u bellen: 553084,
553757 of 551730.

Met ingang van 21 augustus is het
kantoor weer als gewoon geopend
op maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur..



Op al onze in voorraad zijnde

houten meubelen
geven wij

10% korting
Bij aankoop van een set

geven wij

15% korting
Nog enkele showmodellen

setprijs
- 20% korting

op = op

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandagmorgens gesloten

Weekblad
Contact
ook op

internet:

ONMGE
PRIJZEN

Te koop bij:

üth/ermode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. centrum/ rotonde rechts/ 2e str. links

\ / i \\
* Bil aankoop tfan een beha Cross l/our Heart, Affinity, J
Secrets, Etegance of tfan 2 slips Affinity of Secrets.

Bij aankoop <lan een panty Niet Te Getotfen. g
* Bij aankoop tfan een korsetet Niet Te Gelotfen. §

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

im^1 Tonny Jufaërfs
j— HtXT AUTOSCHADE
l /T"] ^HEQSTELBEDRUF l

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Vrijdag B Augustus
«TRANENBORG

OKAVE BALLONVAART

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts) party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
»• bruidshuis op het landgoed

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

Tour de Mariënvelde

Met het hele gezin een dagje weg
doet u al vanaf ƒ18.995,-! Skoda geeft iedereen de ruimte!

AUTOBEDRIJF VRUGGINK
www.vruggink.nl

Halseweg 39
7025 ET Halle
(0314) 63 13 96

De spelletjesfanaten kunnen
hun hart deze zomer ophalen.
Terwijl nu de EK-poultjes nog
het gesprek van de dag vormen,
kunnen op zaterdag l juli al-
weer "de ploegen" voor de Tour
de Mariënvelde worden opgege-
ven.

Het tipspel, dat in 1984 het levens-
licht zag, wint nog steeds aan pop-
ulariteit. Tijdens de vorige editie
in 1999 steeg de deelname tot een
recordhoogte van 2833 "ploeglei-
ders". Daaronder ruim tweehon-
derd uit de gemeente Ruurlo.
Slechts ÈÈnmaal liep de belang-
stelling terug en dat was uitgere-
kend tijdens een voetbal WK. "Het
is niet zo, dat de mensen door het
voetballen niet meer geónteres-
seerd zijn in ons spel, maar door
alle belangstelling voor het EK
sneeuwt de Tour de France onder.
Met als gevolg minder aandacht
op televisie en in de kranten. Zeker
als Nederland ver komt, al hopen
wij dat. Dan wordt ons spel nog
weieens vergeten", aldus de Tour-
directie, die bestaat uit Hennie
Heutinck, George Wieggers, Henri
Weikamp en Peter Valen. De orga-
nisatie mikt vooral op deelname
uit het oosten van het land. "Als

het aan ons ligt, wordt het een
soort "open Achterhoeks kam-
pioenschap", verklaart het kwar-
tet. Door mond-op-mond-reclame
en een internet-site (www.mariën-
velde.com) heeft het deelnemers-
veld echter een nationaal en zelfs
internationaal karakter gekregen.
Vorig jaar mondde dat uit in een
Duitse winnaar. Berlijner Thomas
Giesder kaapte de wisselbeker uit
Marilnvelde weg. Om rijk te wor-
den is de Tour de Marilnvelde ove
rigens niet de juiste plaats. "Nee,
we hebben een sociale gedachte
achter het spel. Het inleggeld is
nog hetzelfde als in 1984. Het
moet voor de hele familie betaal-
baar blijven. Tevens hanteren wij
de formule: geen grote, maar veel
prijzen", legt de directie uit. Deel-
nemers kunnen in het bezit ko-
men van een inschrijfformulier en
een tourreglementboekje bij de
Rabobank en café De Tapperij in
Ruurlo, en café Heutinck in Ma-
riënvelde.

Ook is deelname via internet mo-
gelijk via de site www.mariënvel-
de.com. De formulieren en in-
schrijvingen (fax/mail) moeten op
zaterdagavond l juli vóór twaalf
uur binnen zijn bij café Heutinck.

Nationaal
Epilepsie Fonds
De collecte van het Nationaal Epi-
lepsie Fonds - De Macht van het
Kleine - die plaatsvond van 5 tot en
met 10 juni, heeft in onze ge
meente fl. 8934,95 opgebracht,
waarvan in Mariënvelde fl. 924,85.
(Dit is fl. 573,30 meer dan in 1999.)

Met de opbrengst van deze collec-
te kan daadwerkelijk aan de be-

strijding van epilepsie worden ge
werkt. Op wetenschappelijk ge
bied kunnen zaken nader worden
onderzocht. Extra voorlichtings-
materiaal, speciaal gericht op kin-
deren kan worden ontwikkeld. Er
kan worden bijgedragen aan za-
ken als individuele hulpverlening,
speciaal onderwijs en aan vakan-
tieactiviteiten voor zowel volwas-
senen als kinderen met epilepsie.
Dank zij uw hulp kan men hier-
mee doorgaan. Namens het epilep-
siefonds: hartelijk dank aan alle
gevers en collectanten!



Crisisenvelop Zorggroep
Aan alle leden van Vereniging
Kruiswerk Oost-Gelderland is
de zogenaamde 'crisisenvelop'
tegelijk met het ledenblad
Rondom Zorg verzonden. In de-
ze envelop zit een vijftal kaar-
ten waarop gegevens van de in-
wonende gezinsleden ingevuld
kunnen worden.

Het is de bedoeling dat de envelop
in de meterkast wordt opgehan-
gen zodat in geval van nood alle
noodzakelijke gegevens onder
handbereik zijn. De regionale poli-
tie, brandweer en ambulancedien-
sten ondersteunen deze actie.

De crisisenvelop bevat vijf kaarten:
algemene gegevens, de volwassen
gezinsleden, de kinderen, overige
huisgenoten en verzekeringsgege-
vens. Op de kaarten kan ingevuld
worden wie er gewaarschuwd
moet worden in geval van nood,

waar zij bereikbaar zijn, eventueel
medicijngebruik en allergieën, na-
men van huisartsen en specialis-
ten en in welk ziekenhuis men be-
kend is (inclusief het nummer van
het ponsplaatje). Ook verzeke-
ringsgegevens kunnen ingevuld
worden. In geval van nood kan de
hulpverlener de envelop uit de
meterkast pakken zodat alle gege-
vens meteen bij de hand zijn. Een
hele zorg minder want op zo'n
moment kan iedere seconde be
langrijk zijn.

Mensen die geen lid zijn van Ver-
eniging Kruiswerk Oost-Gelder-
land, kunnen de crisisenvelop ko-
pen in de Thuiszorgwinkels van de
ZorgGroep. Ook wanneer men ex-
tra enveloppen wil, bij voorbeeld
voor in het handschoenenkastje in
de auto, kan men daar terecht. De
prijs van deze envelop is gelijk
voor leden en niet-leden. Bij de en-

velop zijn kleine stickertjes ge
voegd waarop kan worden aange
geven waar de envelop te vinden
is. Deze kunnen op de telefoon, op
de portemonnee of op andere op-
vallende plaatsen worden geplakt.
Aangeraden wordt de kaarten in
de envelop zo volledig mogelijk in
te vullen, al is dit uiteraard niet
verplicht. Het gaat tenslotte om
vertrouwelijke persoonsgegevens.

Bij het ontwikkelen van de enve-
lop is goed nagedacht over welke
gegevens belangrijk zijn in nood-
gevallen. Daarom zijn er ook geen
gegevens over bankrekeningen,
opbergplaatsen van waardevolle
spullen en pincodes opgenomen.
Het is natuurlijk belangrijk dat de
gegevens regelmatig worden nage-
keken en zo nodig worden bijge-
werkt. In het blad Rondom Zorg
zal ieder j aar een herinnering wor-
den geplaatst.

De Vordense kinderboeken-
schrijfster Martine Letterie
heeft weer een nieuw boek uit:
'Broer te koop!' Het boekje is be-
doeld voor leerlingen van
groep 5 en gaat over een jongen
-Joep- die uit wraak op een vei-
ling zijn broer probeert te ver-
kopen.

Het gesprek met Martine Letterie
heeft plaats bij haar thuis. Ze is
net terug van een halfuurtje hard-
lopen en haar haren zijn nog nat
van het douchen. Vanwege de va-
kantie zijn de kinderen thuis.
"Maar we moeten vanochtend stil
zijn omdat u langs zou komen",
fluistert één van de kinderen de
verslaggever in. Martine Letterie
loopt zoekend door het huis. "Jon-
gens waar zijn mijn schoenen?
Hebben jullie mijn schoenen op-
geruimd?" Op de achtergrond ho-
ren we de pianostemmer die de
piano in de hal weer de juiste toon
probeert te geven. "Maar ik denk
dat ie zo klaar is", zegt ze, "want ik
had 'm namelijk verteld dat ik om
tien uur geïnterviewd zou worden
voor de krant. Koffie?"
Martine Letterie vertelt dat ze ge
middeld zo'n dertig uur in de
week schrijft. De laatste paar jaar
is ze erg productief geweest want
naast het boekje 'Broer te koop!'
dat nu onder andere bij Bruna in
Vorden in de winkel ligt, komt in
het najaar nog een kinderboek
van haar uit. Verder is Martine Let-
terie op dit moment bezig met de
research voor een kinderboek over
Berend van Hackfort. Om de woor-
den van Martine Letterie te ge
bruiken: een gezellig ridderboek
dat zich afspeelt op kasteel Vor-
den.

WAAR GEBEURD
Martine Letterie mag graag histo-
rische kinderboeken schrijven.
Haar nieuwste boek 'Broer te
koop!' is wat dat betreft heel wat
anders. "Maar dat vind ik juist wel
leuk", zegt Martine Letterie. "Voor-
al die afwisseling tussen boeken
waar ik echt onderzoek voor moet
doen en kinderboeken die ik bij
wijze van spreken zo uit m'n duim
kan zuigen, spreekt me wel aan".
In het geval van 'Broer te koop!'
gaat dat laatste trouwens niet hè
lemaal op. Martine Letterie kwam
namelijk op het idee van het boek
nadat ze met een jongetje had ge
sproken die vertelde dat hij zijn

nieuwe broer helemaal niet leuk
vond en 'm het liefst wilde verko-
pen. "Ik zal niet vertellen waar het
jongetje vandaan komt. Anders
herkent hij zich misschien als hij
dit leest. Maar het ging om een
kind waarvan de moeder her-
trouwd was met een man die ook
al een kind had. Op die manier
kreeg die jongen - als hij in de
weekenden bij zijn moeder logeer-
de er gratis een broertje bij. Tus-
sen die twee boterde het niet zo.
Zeker niet nadat de nieuwe broer
van die jongen zijn lievelingsspeel-
goed had ingepikt. Dat verhaal
heb ik vervolgens als basis voor
mijn boek gebruikt waar het jon-
getje Joep wraak op zijn broer pro-
beert te nemen nadat deze zijn lie
velingsspeelgoed op de rommel-
markt heeft verkocht. Natuurlijk
heb ik wel de naam van die jongen
veranderd en er van alles bij ver-
zonnen. En het is beslist geen zie
lig boek geworden, eerder lollig",
legt ze uit.
Het kinderboek dat in het najaar
verschijnt is weer van een heel an-
dere orde: Cowboy Stinky Bill en
zijn neefje Richard Scheet. "Dat is
eigelijk meer een idee van mijn
zoontje Hidde. Die loopt voortdu-
rend rond met kreten als: handen
omhoog of ik laat een scheet. Je
zult begrijpen dat het een heel ab-
surd en komisch boek is gewor-
den". Op dit moment werkt Marti-
ne Letterie aan een historisch kin-
derboek over Berend van Hackfort.
"Ik wilde een gezellig ridderboek
schrijven en was op zoek naar een
mooie locatie waar dat verhaal
zich kon afspelen. Slot Loevestein
of zo. Plotseling bedacht ik me dat
ik het natuurlijk veel leuker is om
Kasteel Vorden als locatie te ne
men. Vandaar dus een boek over
Berend van Hackfort. Het is de be
doeling dat het boek volgend jaar
uitkomt".

KLOKHUIS
In september komt Martine Lette
rie naar aanleiding van haar vorig
jaar verschenen boek 'Focke en het
geheim van Magnus' in het televi-
sieprogramma 'Het Klokhuis'.
"Dat is natuurlijk de droom van el-
ke kinderboekenschrijver", zegt
ze. "Ik geef toe dat het goed is voor
de publiciteit, maar van de andere
kant is het ook een teken van
waardering. En dat is voor mij veel
belangrijker. Ik voel me nu dan
ook een echte schrijfster", lacht ze.

Duivensport

P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Reims over een
afstand van ca. 360 kilometer. De
combinatie A en A Winkels kent
tot op heden een goed seizoen. De

combinatie kwam voor de tiende
keer aan kop. De uitslagen waren:
A en A Winkels l, 5, 7, 8, 9,16, 17;
H. Eykelkamp 2, 6, 19, 20; J. Meyer
3, 11, 12, 14; M. Tiemessen 4; Roy
Eykelkamp 10,15;T. Wesselink 13;
H. Stokkink 18.

Dromen,
inspiratie en doen
Iedereen heeft zo zijn eigen dro-
men. Dromen kunnen de mens in-
spiratie geven. Inspiratie die leidt
tot doen. Dromen, inspiratie en
doen dat zijn de sleutelwoorden in
de openluchtdienst op zondag 2
juli op het terrein van de Bleijke.
Mia Tankink zal in deze dienst
voorgaan. Muzikale medewerking
wordt verleend door de christelij-
ke muziekvereniging Crescendo.
Kom je ook op zondagmorgen 2 ju-
li? De organisatie verwacht na-
tuurlijk een grote opkomst en
daarom vraagt zij om zelf een stoel
mee te willen nemen. Zij hoopt
net als vorig jaar op heel mooi
weer, maar mocht dit niet zo zijn
dan zal de dienst in de Remigius-
kerk te Hengelo (Gld.) plaatsvin-
den.

Tennis

GESLAAGD K5 OPENJEUGD
RANGLIJSTTOERNOOI
Van 12 t/m 18 juni werd er een
OPEN JEUGDTOERNOOI op het
Vordens Tennis Park gespeeld. Het
was een sterk toernooi en de deel-
nemers kwamen van zeer ver, o.a.
uit Sittard, Veendam, Purmerend
en Zeewolde. Totaaal waren er 167
deelnemers, die 183 partijen af-
werkten.
Het was schitterend weer en er
werd dan ook enthousiast en soms
zeer fanatiek gespeeld.
Onze eigen Vordense jeugd liet
zich niet onbetuigd en wisten de
finales te behalen. Geweldig
Met dank aan onze Hofsponsors
Rabo bank Graafschap West en
Harbach Sport zutphen Tevens
gaat onze dank uit naar de DAG-
SPONSORS Fam Huitink, Bakker
Joop Bruggink, Keurslager Vlog-
man, Visser Mode en Super de
Boer 'Tvonne en Wilbert Groten-
huys . Zij boden per dag de kinde
ren in natura iets aan.

WEDSTRIJDUITSLAGEN
Uitslagen: Meisjes t/m 10 jaar Ie
Martine Dijkman, Vorden; 2e In-
ger de Jonge, Zeewolde; Jongens
t/m 10 jaar Ie Lars Bobbink, Beek
Gld.; 2e Daan Ratering, Lichten-
voorde; Meisjes t/m 12 jaar Ie Iran-
ja Nahamury, Eerbeek; 2e Martine
Dijkman, Vorden; 3e Merel Fleu-
ren, Oosterbeek.
Jongens t/m 12 jaar Ie Daan Bal,
Zutphen; 2e Sven Vloedgraven, Lo-
chem; 3e Floris Vreeman, Lichten-
voorde.
Meisjes t/m 14 jaar: Ie Marinde
van Milligen, Eerbeek; 2e Mar-
chien van de Wal, Diepenveen; 3e
Annelies van Uhm, Ruurlo.
Jongens t/m 14 jaar Ie Raymond
Bruinsma, Zutphen; 2e Joris Bal,
Zutphen; 3e Tim Braam, Etten.
Jongens t/m 16 jaar Ie Marco Spra-
kel, Winterswijk; 2e Menno Derk-
sen, Zutphen; 3e Gijs Ratering,
üchtenvoorde.

De VAMC "De Graafschaprij-
ders" organiseert in het week-
end dat de TT races in Assen
worden gehouden, de traditio-
nele "Kastelentoer".

Een tocht over een afstand van 207
kilometer. Zondagmorgen vertrok-
ken 71 deelnemers vanaf het club-
huis aan de Eikenlaan voor een
fraaie rit door de Achterhoek en
Twente.
De prijs voor de club met het
grootst aantal deelnemers ging
naar de "Veluwer Motorclub" uit
Ermelo. De prijs voor de verst ko-

mende deelnemer werd gewon-
nen door L.van de Bij uit Wans-
werd uit Friesland. Bij de vrouwen
waren het drie dames uit Almere
en besloten zij de prijs, een beker,
een plaatsje in het clubhuis te ge
ven.

De eerstvolgende toerrit van "De
Graafschaprijders", de zogenaam-
de Jubileumtoer (vanwege het 50
jarig bestaan van de club in mei)
vindt plaats van 7 tot en met 13 au-
gustus. Een tocht naar het Teuto-
burgerwoud, Sauerland, de Eiffel
en de Ardennen.

Schuttersmarathon
Oranjefeesten Wildenborch
Onze Achterhoek staat bekend
als een stukje Nederland waar
hard wordt gewerkt en vakkun-
dig werk wordt afgeleverd. Dat
bleek zaterdagmiddag tijdens
het traditonele Oranjefeest dat
nabij kasteel Wildenborch
werd gehouden.

Tijdens het vogelschieten bleek de
vogel uit een zeldzame goede
houtsoort te zijn gesneden. De 80
deelnemers begonnen exact om
14.00 uur. Vier uur later ( 18.00
uur!) werd "het edele dier" uit zijn
lijden verlost en knalde Han Eskes
hem naar beneden en werd Han
plotsklaps van "gewoon burger"
tot schutterskoning gekroond.
Voorafgaande aan de volksspelen
was er met medewerking van de
muziekvereniging "Sursum Cor-
da" voor de jeugd een mini- op-
tocht met als sluitstuk het oplaten
van ballonnen. Tijdens de volks-
spelen een sectaculair onderdeel
het "gavelgooien" met een win-
nende worp van J.W. Kornegoor
van ruim 25 meter.
Aan het Oranjefeest in de Wilden-
borch wordt steevast medege-
werkt door de toneelvereniging
TA.O. die gedurende twee avon-
den onder regie van Frieda te Lin-
dert het blijspel "Hendrik mobili-
seert" opvoerde.U kent dat wel in
deze kommervolle tijden voor met
name de varkensboeren: "de boel"
aan de kant doen en aan iets
nieuws beginnen.
Zo ook boer Hendrik, hij begon
met een pension. Dus een nieuw
verfje voor het huis.Dus werd de
boerderij rood geverfd, want een

of andere postbode was ooit in de
grote stad bij "de vrouwtjes" ge
weest en had daar gezien dat daar
alles "rood" was!! En wil je wester-
lingen naar de Achterhoek trek-
ken: dus alles in rood.
Enfin de vacantiegangers kwa-
men, geen kip, varken of koe te
zien, een rood geschilderd huis.
Enfin vul de rest maar in. Het pu-
bliek genoot. Na afloop reikte
voorzitter Reint Mennink aan alle
medewerkers een bloemetje
uit.Dit waren Appie en Reinier
Klein Brinke, Frida en Paul te Lin-
dert, Dinie Schooien, Kristie Ezer-
man, Frits Pladdet, Harrie Dinkel-
man, Janny Sligman, Willemien
Flierman en Ina Wesselink.

UITSLAGEN VOLKSSPELEN
Vogelschieten: l Han Eskes, 2/3
Reinier Klein Brinke, 4 Erik Eb-
bink, 5 Arnold Mennink.
Schijfschieten: l Bert Kornegoor,
2 Evert Otten, 3 Frits Pladdet, 4
Jaap van Amstel.
Dogkarrijden: l Henny Pardij s, 2
Joop Reintjes, 3 Winand Staring, 4
Jacolien Langwerden.
Kegelen: l Evert Otten, 2 Anne
miek Klein Brinke, 4 Jannie Slig-
man.
Sjoelen: l Toos Pardijs, 2 Jaap van
Amstel, 3 Bennie Wentink, 4 Dinie
van Ark,
Gavelgooien dames: l G. We
zinkhof, 2 A. Pardijs, 3 J. Langwer-
den.
Idem heren: l J.W. Kornegoor, 2 E.
Otten, 3 B. Kornegoor.
Stoelendans: l Arnold Mennink,
2 André Abbink, 3 Safar Gafour
Mohamed, 4 Evert Otten.

NIEUW IN I3AAK - NIEUW IN SAAK

part b.v.
BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

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

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

- OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE
FORMATEN;

- ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;

- TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
SIERGRIND IN ZAKJES EN BIG BAGS;
SIERELEMENTEN VOOR WATER. STAPPELBAKKEN ENZ.

- TUINHUISJES EN TUINPRIËLEN.

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



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

OPRUIMING BIJ

DAT BETEKENT VANAF WOENSDAG 28 JUNI

HEEL VEEL VOORDEEL
DUS KOM SNEL WANT OP = OP

ESuntc
mode voor het hé!0

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

Heeft uw
vader of moeder

diabetes?

Zo n
500.000 mensen in
Nederland hebben

diabetes.

Heeft u overgewicht, hoge
bloeddruk, vaak dorst en bent u

ouder dan 40 jaar, dan kan dit wijzen
op diabetes (suikerziekte).

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

Diabetes Fonds Nederland,
Regentesselaan 39,

3818 HH Amersfoort.
Email: info@diabetesfonds.nl

sinds 1908

Steenhouwerij & Natuursteenhandel

Marinus J. Hesselink B.V.
Verdistraat 75, Postbus 439, 7200 AK Zutphen (NL)

Tel. 0575-526456

Zoekt:

Technisch commercieel
medewerker/werkvoorbereider
De functie
• Verwerken van ordergegevens administratief en technisch.
• Werkvoorbereiding en planning.
• Het verzorgen en aanvragen van vergunningen.
• Contact met klanten, leveranciers en diverse afdelingen binnen en

buiten ons bedrijf.

Uw profiel
• Een afgeronde opleiding op MBO/HBO-niveau.
• Technische tekenvaardigheden.
• Ervaring met geautomatiseerde systemen.
• Commerciële affiniteit.
• Flexibele instelling.
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden (Duits pré)
• Stressbestendig.

Wij bieden
Afwisselende fulltime baan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en
een goed salaris.

Uw reactie
Voor meer informatie over de functie kunt u tijdens kantooruren con-
tact opnemen met mevrouw J. Haarman, tel. 0575-526456. Een
schriftelijke sollicitatie met c.v. kunt u binnen veertien dagen sturen
naar Marinus J. Hesselink b.v., Postbus 439,7200 AK Zutphen.

Heeft u last van

WESPEN, MIEREN
of ander ongedierte?

Bel dan

OBS VORDEN
voor een snelle bestrijding

Tel. 0575-553283
b.g.g. 06-51106955

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

0. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

kortingen tot wel

op alle dames- en heren
voorjaarsmode

modecentrum

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 451438



Jersey hoeslakens
topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren

90/200
90/220
140/220
160/180x200
190/220

van 24,95
van 27,95
van 34,95
van 44,95
van 54,95

nu 17,95
nu 19,95
nu 27,95
nu 37,95
nu 47,95

Lakens
100% katoen wit
150/260
200/260
240/260

Lakensets van Oijck effen gekleurd
l-pers. van 109,95 nu 39,95
lits jumeaux van 144,95 nu 59,95

Satijnen lakens in 100% katoen
alleen l-pers. in wit en oud rose
extra groot van 79,95 PU 29,00

Restant HOESLAKENS vanaf 10,00
alle maten

l 55/90
160/110
l 70/140
toiletmat

w » r r

katoen
van 42,95 nj
van 52,95
van 79,95
van 29,95 ni

synthetisch
' nu '

37,95
44,95
69,95
24,95

l 60/100 van 99 -
70/120 van 129,-
60/60 van 79,-
toiletmat van 69,-

nu ,
nu 39,95
nu 19,95
nu 19,95

Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 nu 2 VOOr 25,-

Washandjes Seahorse
van 4,50
Badlaken Seahorse
70/140 cm van 34,95

nu 3,50

nu 12,95
Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95 ttU 19,95

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,-

Möve Baddoeken
60/110
van 29,95 per stuk nu 2 VOOr 35,-

Baddoeken met schelpmotieven
50/100
van 16,95 per stuk nu VOOr 11,95

Castendoekjes
30/50
van 10,95 PU voor 7,95
Washandjes
van 4,50 PU VOOf 3,50
Badlaken
van 34,95 nu voor 24,95

Grote partij baddoeken
prachtige kwaliteit met
korting van 20 tot 50%

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren
80/200 van 23,95 PU 14,95
90/200 van 25,95 PU 15,95
90/220 van 29,95 nu 19,95

140/200 van 33,95 PU 23,95
160/200 van 43,95 PU 33,95
180/200 van 44,95 nu 34,95
Slopen per 2 stuks PU 9,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 nu 39,00

140/200 van 69,00 PU 49,00
160/200 van 79,00 nu 59,00
180/200 van 89,00 n U 69,00

Stretch moltonhoeslakens
l-pers. van 39,50
2-pers. van 54,95
lits jumeaux van 57,95

Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

nu 29,95
nu 44,95
nu 47,95

nu 24,95

o.o. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DORMA.
BORAS, LAURA ASHLEY ± 5000 stuks
l-persoons vanaf 29,-
ook extra lang
2-persoons vapaf 39,-
lits jumeaux V3Paf 59,-

dekbedsets in kinderdessins V3Paf 29,-

DEKBED OVERTREKKEN
Sublieme kwaliteit satijn en 100% katoen
l-persoons van 199,- nu 59,-
lits jumeaux van 349,- PU 99,-

van Polydaun
van 129,95 PU 79,-
extra groot van 169,95 nu 119,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 14,95 nu 9,95
Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk PU 4 VOOr 10,00

Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk nu 5,95

PLAID
100% wollen plaid in effen en geruit,
diverse kleuren, afm. 130/170.

lei v **•*vele kleuren, 100% katoen
«,a««>lstructuur

kleuren, ••
in wafelstructuur

230/230 cm van 179,
._ t QO1 QQ * • l Vi ^ «^ »

260/230 cm van 1 nu 119,00
280/230 cm van 209,- •

vierkante en

20 tot 80%
Korting

KUB8ENS
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-aliergisch.
van 29,95 ttU 2 VOOf 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
antj-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,- nu 2 VOOf 89,-

Ganzen veren kussen*
van 69,- voor 49,- PU 2 VOOf 79,-

Vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 nu 2 VOOf 39,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- nu 59,-

1S% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,- nu 79,-
30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,- nu 99,-

Neksteunkussen
van 149,- nu 99,-

Velours strandlaken 86/160 cm
van 45,- nu voor 29,95
100/180 cm
van 59,95,- nu voor 39,95

Badstof strandlaken
70/200 cm van 59,95 nu VOOr 39,00

en nog veel meer! ,

Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen in wit, ecru, geel, kobalt en
donkerblauw, in de maten S, M en L

nu 59,95

Zachte velours damesbadjas
met satijnen bies
van ƒ 129,- nu 79,95

Dames en heren badjassen
jn een mooie 100% katoenen badstof
van ƒ 129,- nu 79,95

Restanten badjassen
met kortingen

van 30 tot 50%

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

DEKBEDDEN
Donzen dekbedden

Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carré gestikt
1-persoOns 140/200 van 299,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 399,- nu 279,-
lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 319,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. -f- lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
140/200 van 499,- PU 259,-
2-persoons 200/200 van 699,- nu 399,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- nu 449,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt
l-persoons 140/200 van 599,- nu 379,-
2-persoons 200/260 van 899,- PU 499,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,-
Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. -f- lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
l-persoons 135/200 van 99,- PU 59,-
extra lang 135/220 van 109,- PU 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- nu 99,-
Lits jumeaux 240/200 van 499,- PU 119,-
extra lang 240/220 van 229,- PU 139,-

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk Heerlijk koel
en anti-allergisch.
l-persoons 140/200 van 179,- PU 79,-
2-persoons 200/200 van 249,- PU 149,-
lits jumeaux 240/200 van 279,- nu 169,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.
l-persoons 140/200 van 299,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 409,- PU 199,-
lits jumeaux 240/200 van 459,- PU 219,-
lits jumeaux 240/220 van 479,- PU 239,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk.
l-persoons van 299,- nu 199,-
2-persoons van 439,- PU 299,-
Lits jumeaux van 499,-' nu 369,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
l-persoons 140/200 van 99,- PU 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- PU 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- n U 119,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
l-persoons 140/200 van 199,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 259,- PU 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Nu KLAMBOES
in diverse kleuren
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