
Woensdag 25 juni 2003
65e jaargang no. 17

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10 • Lid NNP

Overname van advertenties/berichten is verboden

Ronde van Vorden op zondag 29 juni
Aanstaande zondag 29 juni or-
ganiseert RTV Vierakker Wich-
mond de ronde van Vorden. Het
spektakel begint 13.15 met de
Rabo dikkebandenrace voor de
plaatselijke jeugd. Het wed-
strijdformulier voor deze aan-
stormende talenten is bij alle
Rabobanken Graafschap-West
af te halen. Ook kan men een
formulier ophalen een half uur
voor de wedstrijd.

Om 14.00 uur begint de wedstrijd
voor amateurs B over 50 kilome-
ter. Favorieten zijn Jan Bakker uit
Schuinesloot en Jonny Lammer-
tink uit Wierden. Maar ook RTV-er
Rudi Peters zal hoge ogen gooien.
Verder zullen Eddy Heuvelink en
Alfred Mol de kleuren van RW ver-
dedigen.
Na de amateurs B mogen de ama-
teurs A hun kunsten vertonen. De-
ze wedstrijd gaat over 60 kilome-

ter. Grote kanshebber voor de eer-
ste plaats is Herman Reesink uit
Stokkum. Hij zal geduchte concur-
rentie ondervinden van Erik Cent
uit Goor en Patrick van Dijken uit
Dodewaard. Voor RTV komen Bart
Besemer, Raymond van Hall en
Lars en Ralf Vos aan de start.
Start en finish van de ronde van
Vorden is aan de Willem Alexan-
derlaan in Vorden. Het parkoers is
l .400 meter lang.

NOORDKAAP - VORDEN

Onze tocht is volbracht en het
beoogde doel is bereikt

Namens de acht fietsers en de
vier begeleiders van het "Noord-
kaapteam" willen wij u middels
deze herinnering bedanken
voor de door u geleverde bijdra-
ge voor het kinderbeterhuis
van het Academisch Kindercen-
trum te Nijmegen.

Mede hierdoor hebben wij ons
streefbedrag van € 25.000,- ruim-
schoots bereikt.

Bent u benieuwd naar het verloop
van de fietstocht of naar de stand
van de €uro Thermometer ? Kijk
dan op www.noordkaap.nu

Op zondag 13 juli 2003 wordt door
het Noordkaapteam de cheque
met het uiteindelijke resultaat
aan de directeur van de Stichting
Fondsenwerving Nieuwbouw AKN
te Nijmegen , de heer G. Kramer,
overhandigd.

Het drukwerk is ons aangebo-
den door Drukkerij Weevers te
Vorden

De pen is ons aangeboden door
Veldwijk Sportprijzen en rela-
tiegeschenken te Twello

Namens de deelnemers
Henk Ebbink, voorzitter

Openluchtdienst
Op zondag 29 juni om 10.00 uur
wordt er een openluchtdienst ge-
houden .
Deze oecumenische dienst zal
plaats vinden bij het kasteel Suide-
ras te Vierakker.Het thema van de
dienst zal zijn:Water.
In de dienst zal blijken dat wij
mensen niet zonder water kun-
nen.

De koren van de beide kerken zul-
len mee werken aan deze open-
luchtdienst.

Voorgangers zijn dsA.Hagoort en
frater Broekman.
Wilt U zelf zoveel mogelijk stoelen
meenemen?

Bij slecht weer wordt er uitgewe-
ken naar de Rk Kerk in Vierakker.
We nodigen U allen uit om deze
bijzondere dienst bij te wonen.

Voorbereidingen Vordense
Zomerfeesten in volle gang!
De voorbereidingen voor de
Vordense Zomerfeesten, welke
gehouden worden op donder-
dag 17 juli, vrijdag 18 juli en za-
terdag 19 juli zijn in volle gang.
De organisatie is in handen van
de plaatselijke VW en de VOV (
Vordense Ondernemers Vereni-
ging). De festiviteiten spelen
zich af in en rond de Dorps-
straat. Aan deze feesten is het
thema " De Middeleeuwen" ge
koppeld.

Behalve de kermisaktiviteiten ( al-
le dagen) wordt er op donderdag
17 juli vanaf 14.00- 22.00 uur een
braderie gehouden. Belangstellen-
den die nog een kraam willen be-
machtigen om hun goederen aan
de man te brengen kunnen con-

tact opnemen met JAVO Promo-
tions telf. 053- 4611212. Voor vere-
nigingen, instellingen e.d. een
mooie gelegenheid de kas te spek-
ken!

Vrijdag 18 juli is er de traditionele
Vordense "vrijdagmarkt". Voor de
ze gelegenheid een "overdekte"
makt. ( Feesttent op de parkeer-
plaats van Hotel Bakker). Op zater-
dag 19 juli wordt er een groots
"Ridderspektakel" opgevoerd. Ge-
durende deze Vordense zomer-
feesten uiteraard veel vertier en
muziek in de plaatselijke horeca.

Het complete programma ver-
schijnt in de zomerkrant die op
dinsdag 8 juli aanstaande zal ver-
schijnen.

IH G e m e e n t e V o r d e n
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Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

u,,uu,r«„« • zalen tot 1000 personen
• schietkelder
• bowlingbanen
• kegelbanen

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

Kastelentoer
Het is al jaren te doen gebruike-
lijk dat de VAMC "De Graaf-
schaprijders" , op zondag na de
TT races in Assen een kastelen-
toer te organiseren.

Echter geen "snelheidsrace" maar
een toerrit over een afstand van
circa 180 kilometer over fraaie we-
gen en langs prachtige landhuizen

en kastelen in de Achterhoek. De
start is /omlag 29 juni tussen 9.00
en 12.00 uur vanaf het clubhuis
aan de Eikenlaan.

De organisatie stelt prij/.en be-
schikbaar voor de verst komende
deelnemer en deelneemster, als-
mede voor de club met het grootst
aantal deelnemers.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 juni (afscheid oudste kinderen zondagsschool) 10.00 uur ds. J.
ter Avest. Na de dienst kolïiedrinken in De Voorde; 19.00 uur Zangdienst
in de Herv. Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 juni 10.00 uur ds. A. Hagoort, openluchtdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 juni (kleur: groen) 10.00 uur ds. D. Westerneng (kinder-
dienst); 19.00 uur zangdienst in de hervormde kerk.

R.K kerk Vorden
Zondag 29 juni 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. Cante-
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 juni 17.00 uur eucharistieviering m.m.v. herenkoor.
Zondag 29juni 10.00 uur Openluchtdienst m.m.v. Oecum. koor.

Weekendwacht pastores
29-30 juni pastor E. Wassink, Zutphen, tel. (0575) 51 53 77.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en 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). Kraamafdeling
10.30-11.30. 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en
18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32. Tele-
foon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie. tel. (0575) 55
21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkcl Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per dag.
Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr. 9,00-13.00 uur
en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.

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

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

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a. Be*
handeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jcbbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)0230550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel.(0575)452020.
Hannie ten Hoopcn, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel. (0575) 46
1332.

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

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

Dierentehuis 'De Brons bergen' te Zutphen maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. 0575-
520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Dierenam-
bulance tel. (0900) 99 91 999.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zut-
phen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur be-
reikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VTT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdvcrzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel, 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbven op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aan-
melden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05,
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteu-
ning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.clo-
kringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculoseweg 40,
7261 BK Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en mei-
den (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail aditejrtiOjejc@djkjTngeji.nl

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost. tel. (0575)
546057

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan.
Gratis begeleiding, voedings-
advies en vetmeting. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05 .

• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 5110 6955.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/553081 en 55 1673.

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op zondag 29 juni
a.s. fietspuzzeltocht voor
jong en oud. Start en finish
café 't Wapen van 't Medler.
Starten tussen 13.00 en 14.30
uur. 4 en 5 juli Oranjefeest
Medlertol.

• Toch nog op vakantie? Op
12 juli start weer een wandel-
week van Gea Voettochten uit
Steenderen. Vanuit het over-
nachtingsadres maken we
dagtochten door het indruk-
wekkende natuurpark van
Tsjechisch Bohemen. Kleine
groepen met gidsen. Voor jong
en oud. Verlenging tot 12 da-
gen mogelijk. Bel voor informa-
tie (0575) 45 17 18 of 06 51254
57. mail gea @voettochten.net
of zoek www.voettochten.net

• Opvliegers, slecht slapen, dit
is niet nodig. Bel de over-
gangsconsulent José la
Croix, tel. (0575)560381.

• Basiscursus Mandala-te-
kenen. Half september 2003
t/m half april 2004. 10 lessen
van 3 uren. Nog enkele plaat-
sen vrij op dond.middag van
14-17 uur. Info: Margriet (0573)
43 29 74.

• Te koop: caravan Kip 380 l,
4-pers. compleet met voortent
+ 2 luifels, reservewiel en veel
extra's, €2000,-. Tel. (0575) 52
5468.

• Te koop: nieuwe en oude
aardappelen. Diverse soor-
ten groenten vers van het
land. Sla-, andijvie-, rode biet-,
peterselie- en selderijplanten.
Rode-, witte-, savoie-, spruit-,
spits-, broccoli- en bloemkool-
planten. Elke dag verkoop aan
huis en elke zaterdagmorgen
verkoop van aardappelen,
groenten en fruit van 9.45 tot
12.00 uur op de parkeerplaats
van Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76.

• Te koop: Ford Escort Clip-
per bj.'96 turbo diesel, 112.500
km, paars, airco, centrale ver-
grendeling, airbag, apk april
'04 € 4750,- Tel. (0575) 55 38
07 / 06 20356687.

• Te koop: nieuwe aardappe-
len Frieslanders en Doré. Te-
vens verkopen wij uien, var-
kensvleespakketten en ijs.
Woensdags gesloten. Fam. Schef-
fer, Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(Delden), tel. (0575)55 1333.

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op zondag 29 juni
a.s. fietspuzzeltocht voor
jong en oud. Start en finish
café 't Wapen van 't Medler.
Starten tussen 13.00 en 14.30
uur. 4 en 5 juli Oranjefeest
Medlertol.

• Te huur aangeboden: ka-
mers. In Ruurlo, volledige ver-
zorging en vol pension. De Ja-
ger, Stationsstraat 20, tel.
(0573) 45 37 60.

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

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.

• Snuffel- en boekenmarkt
zaterdag 5 juli rondom de
Herv. kerk te Wichmond van
10.00 tot 14.00 uur (bij slecht
weer binnen).

• WiH u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen. fel
(0575) 55 29 16 b.g.g. 06 516 01
516.

• Vermoeidheid, stress,
slaapproblemen, lichame-
lijke klachten? Bezoek de in-
formatieavond op ma. 30 juni
a.s., zie artikel. Info: 57 53 11 /
52 28 64 / 52 05 43.

• Uw toegangskaart voor het
Midzomeravondconcert van
Tango Dorado op vrijdag 27 ju-
ni kunt u nog reserveren door
€ 15,- over te maken naar Ra-
borekening 3567.11.307 van
Bureau Klanderman, Slootsdijk
9, 7261 SB Ruurlo. Zorg er
voor dat uw betaalopdracht ui-
terlijk vrijdagochtend 20 juni bij
uw bank of de girodienst ligt!
Informatie: (0573) 45 20 75 of
49 18 10.

• 25e fietsvierdaagse Jong
Gelre 7 t/m 10 juli. Start:
Dorpscentrum Vorden. Tijd:
18.30 t/m 20.00 uur.

• Te koop: hooi. Tel. (0575)
46 33 69.

• Ik zoek nog wat werk in de
huishouding op woensdagmid-
dag. Tel. 55 29 86; bellen na
17.00 uur.

• Zondag 6 juli: Vordense
klootschietrrrarathon. Da-
mes, heren, gemengd en vrije
klasse. Start vanaf 10.00 uur
bij fam. Scheffer, Nieuwen-
huisweg 1. Aanmelden tot 5 ju-
li 20.00 uur bij D. Regelink, tel.
(0575)55 1328.

• Last van ochtendhumeur?
Bel 0900-ED. Zin in fruitont-
bijt? Bel 0900-LIEN.

• Werkende j. vrouw zoekt
met spoed: woonruimte in
Vorden. Tel. 06 52305665.

• Gratis af te halen: 2 cypers
witte katers geboren op 1 mei.
Tel. (0575)452521.

• Snuffel- en boekenmarkt
zaterdag 5 juli rondom de
Herv. kerk te Wichmond van
10.00 tot 14.00 uur (bij slecht
weer binnen).

• Te koop: eetkamertafel
beukenhouten blad, vier stoe-
len. €45,-. Tel. (0575) 55 39
39.

• BBQ met lekkere sauzen en
wijn van Wereldwinkel Vor-
den.

• Vrijstaand woonhuis in
Vorden (inh. ca. 850 m3).
Spoedige levering. Aan de Zut-
phenseweg no. 61 gelegen
goed onderhouden villa met
geschakeld bijgebouw op 850
m2, grond. Het bijgebouw (ca.
200 m3) is voorzien van eigen
ingang en installatie en bestaat
uit berging/magazijn, behan-
delruimte, douche/toilet en
kantoorruimte (ca. 45 m2) en is
zeer geschikt voor wonen/wer-
ken of voor dubbele bewoning.
Indeling woonhuis; hal met
vestibule, provisiekelder, woon-
kamer (ca. 45 m2) met eiken
visgraat parketvloer, inbouw-
haard, halfopen keuken met in-
bouwapparatuur, bijkeuken en
aangebouwde serre met drie
schuifpuien. Vier slaapkamers,
badkamer met douche, ligbad
en afzonderlijk toilet, zolder-
berging. Grote vrije tuin met vij-
verpartij, beregeningsinstalla-
tie, fietsenschuur en carport. In
1990 geheel gerenoveerd alle
installaties geheel vernieuwd.
Centraal stofzuigsysteem.
Vraagprijs €595.000,-. Vraag
vrijblijvend onze uitgebreide
brochure met fotopresentatie.
Tel. (0575) 55 23 89 of 06 26
37 81 38.

Volop vitamines in de zespri gold

Zespri-tijd = gouden tijd
Geldig dinsdag 24 juni t/m zaterdag 28 juni.

Door ons zelf gesneden...

andijvie
400 gram 198
Heerlijk mals...

sperziebonen
500 gram

238
Ding mee naar een gouden prijs

kiwi gold
10 stuks
Maaltijd van de week...

stamppot andijvie

Saladetip...

witlofsalade
200 gram 149
Erg smaakvol...

nectarines
5 stuks

199
Nieuwe oogst...

Malta aardappels
1 V; kilo

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

SPAAR & WIN - MAAK KANS OP GOUDEN SIERADEN
MET KIWI GOLD!

Vlaai van de week:

vuurtorenvlaai

890 «0
• klein € ̂ m

\^~ ^

C ^
Zeebonk

425
nu€ i m\^ >

C ^
Juttersbrood

095
•

Aanbiedingen geldig van 25 juni t/m 1 juli 2003.

Echte Bakker kol
VAN ASSELTl^

De Echte Bakker Dat proefje

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

j

l

\

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

24 juni t/m 27 juni 2003
ophalen €6.00

of bij ons opeten € 7.25
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

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

Dinsdag 24 juni
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 25 juni
Tomatensoep / hollandse biefstuk met kruidenboter, geb. aardappels
en groente.

Donderdag 26 juni
Gebakken kabeljauw met aardappels en salade / griesmeelpudding
met slagroom.

Vrijdag 27 juni
Groentesoep / varkenshaassaté met pindasaus, nasi, kroepoek en
salade.

U kunt iedere dag doorbellen; telefoonnummer (0575) 55 15 19
^s~^ Ook geopend met koffie, huisgemaakte gebaksoorten,
C J lunch, diner, ijssalon en diner-cadeaubonnen, catering.
v*' GfD~) Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons

V ' ïV3r\ bereiken op (0575) 55 15 19.
S'sJS^xT^1^^ Graag tot ziens
f K^ -̂̂ M Bistro Oe Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

Thomas, Wendie en medewerkers.
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| Brian Scharrenberg
i &

Erika Mennink
gaan trouwen op zaterdag 28 juni 2003 om
13.00 uur in het gemeentehuis van Vorden.

<j Ons adres:
^ Nettelhorsterweg 2
| 7241 PK Lochem
(§

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden ƒ !
Telefoon (0575) 55 29 28

l' i
In plaats van kaarten

Op donderdag 3 juli 2003 hopen wij

Bennie en Jo Wunderink-Rossel
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid om te feliciteren van 20.00 tot
22.00 uur in Pannenkoekenhuis Kranenburg,
Ruurloseweg 64 te Vorden.

Ruurloseweg 85
7251 LC Vorden

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities. Telefoon (0575) 55 1O 1O

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf cn showroom: GerriLsenweü 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijenuunp)

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

NIEUW
HISTOR MENGMACHINE

Kleuren maak je met Fixet
Geef je interieur een compleet nieuw
gezicht met onze muurverven, structuur-
verven en lakken.
Hebben wij de kleur van je dromen
onverhoopt niet op de plank staan?
Dan maken we er gewoon een potje van!
Met onze verfmenger kunnen wij ruim
20.000 kleuren verf mengen in elke
gewenste nuance.
je maakt het met Fixet!

HXEV&
l F M i l K T M FT M F T F U F T tJ E M A A K T N E T M E T F I X E T

BARENDSEN
Zutphenseweg 15
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 5521 59

Tel na het kluiven
even uw vinoërs.

Gekookte achterham
100 gram

4 pepersteaks
+ gratis zak barbecue-direct

Zomergevoel
700 gram

Duitse biefstuk
per stuk

Kip-kerriesalade
100 gram

Spareribs
500 gram

139
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11
l •

15
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l •

398
•

De barbeque die gewonnen kon
worden via de strippenkaartenactie

is gewonnen door:
Familie Wilgenhof
De Haar 22, Vorden.

Vlogman
Keurslager
Zutphcnscvvcg 16 - Vordc'n
Tel. (0575) 55 13 21

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ï
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Ie koopt 't lekkerst M -•-*•*

^ *

Te koopt 't lekkerst bij



G e m e e n t e V o

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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in juli)
van 18.30-19.30 uur

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Recreatieschap
Achterhoek-Liemers
vergadert op 30 juni

Recreatieschap Achterhoek-
Liemers houdt op 30 juni a.s. om
15.00 uur een openbare vergade-
ring in het gemeentehuis van
Doetinchem.

Op de agenda staan onder meer
de volgende onderwerpen:
• BTW-compensatiefonds/tekort

begroting 2003 en 2004
• Vaststelling jaarrekening 2002
• Vaststelling begroting 2004
• Afkoopsom Doesburg
• Kredietbesluit skeelernetwerk

Achterhoek en Liemers
• Subsidieverzoek kinderfietsroute

De Zevensprong

De vergaderstukken liggen ter
inzage op het kantoor van het
Recreatieschap op de Spalder-
kampseweg l in Hummelo.

Nieuwe milieu-informatie
op www.vorden.nl
Op de website van de gemeente
Vorden staat informatie over ver-
schillende milieuzaken. Zo vindt
u bijvoorbeeld uitgebreide infor-
matie over afvalinzameling- en
verwerking en kunt u de Afvalka-
lender 2003 van de gemeente Vor-
den downloaden. Zie bij Gemeen-
te/ Wonen en welzijn/ Afvalinza-
meling. Ook voor bedrijven staat
er informatie op de site. Zo is op-
genomen hoe het zit met milieu-
vergunningen en -meldingen.
Nieuw is dat u de folder Wet mi-
lieubeheer die over dit onderwerp
gaat, kunt downloaden. Dat geldt
ook voor de formulieren voor mi-
lieuvergunningen voor industrië-
le en agrarische bedrijven. U kunt
de formulieren thuis alvast invul-
len zodat uw afspraak bij de ge-
meente sneller verloopt. Ook over
bodemzaken en handhaving is
extra informatie opgenomen.
Zo staat de folder Bodemkwali-
teit over bodemonderzoek op
www.vorden.nl, alsmede het
vrijstellingenbeleid van de ge-
meente op dit gebied. Over hoe
de handhaving in de gemeente
Vorden is de geregeld, kunt u
de folder Milieucontrole en
-handhaving, downloaden.
Verder zijn de Provinciebrede
lijst kernbepalingen handhaving
en een nadere toelichting op
en uitwerking van de categorieën
van overtredingen opgenomen.
De bovenstaande belangrijke
informatie voor bedrijven is te
vinden onder de knop Onderne
mer.

Avondopenstelling
Burgerzaken op 26 juni

Het is bijna vakantietijd! Heeft u
nog een nieuw paspoort of identi-
teitsbewijs nodig of moet u uw
kinderen nog laten bijschrijven?
De afdeling burgerzaken is deze
week naast de gebruikelijke ope-
ningstijden overdag, op donder-
dag 26 juni ook 's avonds van 18.30
tot 19.30 uur geopend.

Burgemeester doet verslag
van 2002 in Burgerjaarverslag
Burgemeester Kamerling laat voor het eerst een Burgerjaarverslag
verschijnen. Dit is het gevolg van een wijziging in de Gemeentewet
die voorschrijft dat alle burgemeesters tegelijkertijd met de
jaarrekening een Burgerjaarverslag moeten uitbrengen.

In het Burgerjaarverslag
rapporteert de burgemeester in
ieder geval over de kwaliteit van
de gemeentelijke dienstverle-
ning en over de kwaliteit van
procedures op het vlak van
burgerparticipatie in 2002,
terreinen waar de burgemeester
een speciale verantwoor-
delijkheid voor heeft. De
raadsleden hebben het
Burgerjaarverslag inmiddels

ontvangen en kunnen erop
reageren tijdens de raadsvergade-
ring van 26 juni a.s. waarin ook
de jaarrekening wordt behan-
deld. Het verslag is een vorm van
verantwoording naar de inwo-
ners van Vorden. U kunt het
verslag dan ook inzien op het
gemeentehuis of de website van
de gemeente (www.vorden.nl/
Gemeente/ Bestuur en politiek/
Dualisme).

- [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]

26 juni 2003

De gemeenteraad vergadert op
donderdag 26 juni 2003 om 17.00
uur in het gemeentehuis. U bent
van harte welkom deze openbare
vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan de volgen-
de onderwerpen:
• Bürgerjaarverslag 2002
• Jaarrekening 2002
• Gemeentelijke herindeling

Bronckhorst
• Wijziging begroting 2003
• Verzoek om

planschadevergoeding
Ruurloseweg 51

• Duurzaam veilige inrichting
Wildenborchseweg e.o.

• Beleidsnota ja/nee nieuwe
landgoederen

Hieronder zijn de onderwer-
pen nader belicht:

Burgerjaarverslag 2002
Zie het artikel hierover op de-
ze pagina

Jaarrekening 2002
De jaarrekening 2002 van de
gemeente Vorden sluit met een
batig saldo van € 387.000,-. Dit
komt voornamelijk door de ho-
gere algemene uitkering van
het rijk.

Wijziging begroting 2003
Een wijziging van de begro-
ting 2003 is nodig voor onder
meer de vorming van de basis-
bibliotheek de Graafschap,
een project ter verbetering
van de monitoring van afVal-
gegevens en de communicatie
door Berkel Milieu, archive-
ring van de fotoverzameling
bestemmingsplannen, luchtfo-
to's voor de bebouwde kom-
men en een bijdrage voor de
programmaraad Gelderland
Oost

Verzoek om planschadever-
goeding Ruurloseweg 51
Bij de gemeente is een verzoek
om planschadevergoeding bin-
nengekomen aangaande Ruur-
loseweg 51 in verband met de

aanleg van bedrijventerrein
Werkveld-Oost. Burgemeester
en wethouders stellen de raad
voor de gedupeerden een kre-
diet van € 1.500,- ter beschik-
king te stellen.

Duurzaam veilige inrichting
Wildenborchseweg e.o.
Voor de aanleg van zes plate-
aus op de Wildenborchseweg,
één op de Schoneveldsdijk en
één op de Galgengoorweg in-
clusief bijkomende werkzaam-
heden (voor het duurzaam
veilig inrichten van de Wil-
denborchseweg e.o.) vragen
burgemeester en wethouders
de raad een krediet van
€ 165.000,-.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor
u of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uit-
zondering: u mag geen onder-
werp aan de orde stellen dat
op de agenda staat. U kunt u
uiterlijk woensdag tot 17.00
uur voor de raadsvergadering
aanmelden bij de griffier,
de heer G. Limpers, onder
opgave van het agendapunt
waarover u wilt spreken.

AAN DE BALIE
Geen geld meer om te
sporten? Het contributie-
fonds biedt uitkomst

Mensen met een laag inkomen
bezuinigen vaak eerst op het
gebied van ontspanning,
beweging en ontmoetingen
met anderen. Het contributie
fonds is er voor mensen die om
financiële redenen niet (meer)
kunnen deelnemen aan
activiteiten op het gebied van
sport, cultuur en educatie. Zij
kunnen in aanmerking komen
voor een bijdrage uit het

contributiefonds, zodat zij
dergelijke activiteiten kunnen
(blijven) beoefenen. Het contri-
butiefonds is bestemd voor
iedereen die staat ingeschreven
in het bevolkingsregister van
de gemeente Vorden. Als u in
aanmerking wilt komen voor
het contributiefonds moet u
over een besteedbaar inkomen
beschikken dat op of omstreeks
het bij standsniveau ligt.

U kunt hiervoor terecht bij de
afdeling sociale zaken van de
gemeente.



Bouwaanvragen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Bongerd 26, B.G.J. Lichtenberg, voor het bouwen van een bergruimte, datum

ontvangst: 12 juni 2003
• De Bongerd 32, PAT. Besselink, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 17 juni 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hamminkweg 11, H. Flamma en M. Bomers, voor het inpandig vergroten van een

woning, datum ontvangst: 13 juni 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n e e r s t e f a s e
• Heidepolweg 2, J.W. Wolters, voor het bouwen van een bedrijfsgebouw, datum

ontvangst: 17 juni 2003

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

Verleende vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Ambachtsweg 18, Ecotrans B.V„ voor het plaatsen van twee silo's, vrijstelling voor: hoogte
• Bedrijvenweg 10, Schildersbedrijf Boerstoel, voor het bouwen van een bedrijfshal

met kantoor, vrijstelling voor: goothoogte
• Joostinkweg 2, F. van Setten, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor:

gebouwoppervlakte, gebouwinhoud, vrije doorgang toegangen en vrije hoogte
slaapkamer

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Het Vaarwerk 15, W. Schoo, voor het bouwen van een carport

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Deldenseweg 2, Nederlands Hervormde Gemeente Vorden, voor het geheel slopen

van de asbestdakbedekking van berging en pastorie
• Joostinkweg 2, F. van Setten, voor het geheel slopen van een schuur en

gedeeltelijk slopen van een berging en asbestdakbeschot van een woning
• Kruisdijk 5, Vereniging Natuurmonumenten, voor het geheel slopen van een

veestalling
• Lankhorsterstraat 6 in Wichmond, V.O.F. Taken-Beulink, voor het geheel slopen

van een berging en drie varkensstallen
• Vierakkersestraatweg 24 in Vierakker, B AW. Mensinck, voor het geheel slopen

van een rundveeschuur

Ka p ve rg u n n i n g e n
• De Decanije, J.B. Oldenburg, voor het vellen van l berk

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• De Horsterkamp ongenummerd, plantsoen gelegen ten oosten van de

Horsterkamp 10, gemeente Vorden, voor het gebruiken van een tent als
feestruimte op 26 en 27 juni 2003

• Netwerkweg 3, Barendsen Vorden B.V., voor het gebruiken van een
industriegebouwgedeelte als feestruimte van 27 t/m 29 juni 2003

• Nieuwenhuisweg l, Buurtvereniging Delden, voor het gebruiken van een schuur
als feestruimte van 4 t/m 6 juli 2003

• Onsteinseweg 2, Oranjecommissie Medlertol, voor het gebruiken van een loods
als feestruimte op 4 t/m 6 juli 2003

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met de 23e wielerronde in Vorden zijn de Willem Alexanderlaan, de

Nieuwstad, de P. van Vollenhovenlaan, de Beatrixlaan en de Parallelweg van de
Horsterkamp op 29 juni 2003 van 12.15 tot 17.30 uur afgesloten voor alle verkeer.

• De Burgemeester Vunderinkhof is op zaterdag 28 juni 2003 van 14.00 tot 21.00
uur afgesloten voor alle verkeer in verband met een buurtfeest.

Bestemmingsplannen
V e r z o e k om v r i j s t e l H n g / i n s p ra a k
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek van Bulten Techniek om vrijstelling ex artikel 19.1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 'Vorden centrum en oost 1994'
voor de bouw van een woning en een bedrijfsruimte op een deel van het perceel
Ruurloseweg 65a te Vorden. De bedrijfsruimte is bedoeld voor de handel in tuin-,
bos- en parkmachines en onderhoud en reparatie van deze machines.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen het verzoek met ingang van
26 juni tot en met 23 juli 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis^ en in de bibliotheek,
gedurende de openingstijden. Gedurende de termijn van ter-inzage-legging
kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan het college kenbaar
maken.
U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis over het verzoek van
gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening. Wij adviseren u hiervoor een afspraak te maken.

Na afloop van de inspraaktermijn beslist het college van burgemeester en wethou-
ders over eventuele medewerking aan deze vrijstellingsprocedure. Bij een
positieve beslissing zullen zij hun voornemen dan met een ruimtelijke
onderbouwing publiceren, waarbij een ieder opnieuw in de gelegenheid
wordt gesteld zijn/haar zienswijze kenbaar te maken.

Ruim 6600 langdurig zieken en vakanties voor zieken en gehan-

gehandicapten gaan met de dicapten betaalbaar te houden.

Zonnebloem op vakantie. U kunt

de Zonnebloem helpen om haar

de Zonnebloem'

Geef!
Giro 145 Breda

Postbus 2100 4800 CC Breda
Tel. (076) 564 63 62
info@zonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl

HET GROTE
KASTEELTUINGONCERT

leRs-keltische muziek
en öans

f.öóle
tot

van 19.30 - 24.00 uur bij Huize Ruurlo

Entree € 18,00. Voorverkoop € 15,00. Leden € 1,00 korting.
Kinderen tot 12 jaar, mits onder geleide € 5,00.
Voorverkoop bij:
VVV-kantoren Ruurlo, Borculo, Lochem, Vorden en Zelhem.
Kassa's open om 18.00 uur op 7 augustus in de kasteeltuin.
Reserveringen: VVV Ruurlo 0573 - 453926.



Geen uitvallers tijdens avondvierdaagse
van "Sparta"

Vorden. Het begon al een beetje
"schemerdonker" te worden
toen de grote stoet wandelaars
zich donderdagavond vanaf de
school Het Hoge in beweging
zette voor een feestelijke in-
tocht richting het eindpunt: het
schoolplein van de openbare
basischool. Een prachtig ge-
zicht al deze wandelaars, waar-
bij sommige "kleintjes" bijna
bezweken onder de grote bos-
sen bloemen die ze mee moes-
ten torsen tijdens de laatste me-
ters. Want intocht en bloemen
zijn bij een wandel vierdaagse
nu eenmaal onlosmakelijk met
elkaar verbonden. En niet te
vergeten de beide muziekkorp-
sen "Concordia" en "Sursum
Corda" die bij de intocht voor
een muzikale omlijsting zorg-
den.

Op deze slotavond werd er rich-
ting het buurtschap Linde gewan-
deld, waarna het gezelschap zich
bij de school het Hoge verzamelde.
Daar werden de medailles uitge-
reikt. Opvallend dat alle gestarte
wandelaars, in totaal 850, heel-
huids de finish bereikten. Deson-
danks toch drukke dagen voor de
plaatselijke EHBO. Er moesten ge
durende de vier avonden na afloop
heel wat blaren doorgeprikt wor-
den, veelal verzoorzaakt doordat
de sokken in de schoenen gingen
"krullen". En door de wrijving ont-
staan er dan blaren, zo werd ons
verteld.

Een uitzondering op deze regel
was toch wel Robert ten Pas. Na de
eerste drie dagen al een stuk van
het parcours op blote voeten te
hebben afgelegd, leverde hij de
schoenen voor de aanvang van de
laatste etappe bij de organisatie in
om op deze slotavond helemaal
"barrevoets" te lopen. "Geen stunt,
maar ik vind het gewoon lekker

om op blote voeten te lopen"; al-
dus deze montere wandelaar die
gedurende deze vier avonden zijn
dochtertje vergezelde.

Mevrouw Sikkens, die 35 jaar gele
den bij de gym vereniging "Spar-
ta", het initiatief heeft genomen
een dergelijk wandelfestijn te or-
ganiseren, was eveneens bij de in-
tocht aanwezig. Zij overhandigde
de school "De Kraanvogel" in de ca-
tegorie 10 kilometer, de eerste
prijs voor het feit dat deze groep
het "netst" had gelopen. Bij de 5 ki-
lometer ging de prijs naar de voet-
ballertjes van "Vorden". De aan-
moedigingsprijs ging naar de orga-
niserende vereniging "Sparta".

Er waren deze avond ook twee hul-
digingen. De heren van Bommel
en Schuilenburg werden in het
zonnetje gezet vanwege het feit
dat ze de Vordense avondvierdaag-
se respectievelijk voor de 30e en
25e keer hebben uitgelopen. Voor-
zitter Tiny Barink die sprak van
een geslaagde wandelvierdaagse
was over één aspect teleurgesteld:
"Ondanks het feit dat we met 850
wandelaars aan de start versche
nen, hadden het er meer kunnen
zijn. We hebben in totaal tussen
de 20 en 30 verenigingen in Vor-
den aangeschreven met het ver-
zoek mee te willen doen aan deze
tocht.

Slechts twee verenigingen hebben
op onze uitnodiging gereageerd.
Van de overige verenigingen geen
reacties. Bijzonder jammer", aldus
de "Sparta" voorzitter die de hoop
uitsprak dat deze verenigingen
volgend jaar wel positief zullen re
ageren. Toch ook lovende woorden
van Tiny Barink. Zij bedankte de
sponsors, de vele vrijwilligers en
de EHBO voor hun medewerking
en de scholen voor hun gastvrij-
heid.

Nog steeds groeiend
aantal deelnemers tijdens

de avondvierdaagse!
Vorige week maandag vertrok-
ken zo'n 850 deelnemers aan
de 36e wandelvierdaagse. Er
waren geen uitvallers, dit was
mede te danken aan het
prachtige wandelweer.

Toch had de plaatselijke EHBO
nog flink wat werk om alle bla-
ren te behandelen maar verder
hebben er zich geen complicaties
voorgedaan. (Een van de wande
laars wist zelfde laatste avond te
volbrengen op blote voeten).

De prijzen werden dit jaar uitge
reikt door mevr. Sikkens, die sa-
men met haar man in 1967, de
wandelvierdaagse oprichtte.

Tijdens de tocht werden de groe
pen wandelaars gecontroleerd op
eenheid van de groep, kleding en
gedrag.

Daar kwam de volgende prijsver-
deling uit:

Bij de 10 km.:
1. basisschool de Kraanvogel

2. basisschool de Garve
3. basisschool de Vordering

Bij de 5 km.
1. voetbalvereniging Vorden
2. basisschool de Garve
3. de Dorpsschool

De aanmoedigingsprijs was voor
de wandelaars van Sparta zelf.

Na het uitreiken van de medail-
les werd er, na enige vertraging,
begonnen aan de intocht onder
leiding van "sursum Corda" en
"Concordia".

Met enige omwegen (vanwege de
wegwerkzaamheden) bereikten
de wandelaars toch allemaal het
eindpunt en zat de 36e editie van
de avond wandelvierdaagse er
weer op.

Natuurlijk willen wij als gym-
nastiekvereniging "Sparta" al-
le sponsors, EHBO, de contro-
leurs en alle vrijwilligers be-
danken voor hun inzet en me
dewerking.

Zie www.contact.nl
voor een uitgebreid foto-verslag



Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!

VLEES:

SCHOUDERKARBONADE
kilo van 5.99

992!
50% korting

voor

GROENTE:

TOMATEN
kilo van 1.98

98O.9
50% korting

voor

BOER'N KWARK
VLA OF YOGHURT

beker 500 gram a 2.49

nu 3 bekers halen
2 bekers betalen

KARVAN
CEVITAM

div. smaken, bus 1 liter a 2.62

nu 3 bussen halen
2 bussen betalen

PERLA MILD
snelfiltermaling

pak 250 gram a 1.39

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

APPELSIENTJE
pak 1 liter a 0.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Albert He i]n Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

krat 24 flesjes a 11.99

nu 3 kratten halen

2 kratten betalen

CERVELAAT
EXTRA
100 gram 1.19

nu ZOO gram halen

100 gram betalen

GALL^GALL

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

Oh HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HERgALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

Complete satelliet installatie v. a. 379euro
Hengelo(Gld) Spalstraat 19
iel: 0575462120
mob: 0633784373
fax: 0575462015
http: // www.sirius.dds.nl

Maandag t lm vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers

componenten
software

en service!
Groenloseweg 48 Ruurlo

Tel.(0573)454109

De woonwinkel
van War n s veld

voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens * handwerk-
stoffen•:* Kaaslinnen •• Aida * Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstof artikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Tuinverlichting
Barbecues
Betonbarbecue

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Kijk voor nieuws
ook op:

www.contact.nl



200 jaar Barendsen B.V.:

cc

Constructiewerk in de nieuwe hal.

Je kunt momenteel de krant
niet openslaan of we worden
overstroomd met berichten hoe
slecht Nederland erin econo-
misch opzicht wel niet voor-
staat. Maandelijks 11.000 werk-
lozen erbij, ( de afgelopen
maand zelfs 14.000) waar moet
dat naar toe?, zo vragen velen
zich af. Gelukkig is er ook een
andere kant van de medaille en
zijn er veel bedrijven waarmee
het wel goed gaat en die niets
merken van welke recessie dan
ook

Neem bijvoorbeeld Barendsen B.V.
Een familiebedrijf dat komend
weekend het 200 jarig bestaan
gaat vieren. Nog een "ouderwets"
familiebedrijf dat vanaf 1802 van
de ene vader op de andere zoon is
overgegaan en opvallend tot en
met de vijfde generatie, bijna al-
leen maar eigenaars met de naam
Jan of Henk. In de "zesde genera-
tie" is daar verandering in geko-
men. Sinds 2000 wordt het bedrijf
geleid door een "driekoppige" di-
rectie.

Dochter Annette ( 40 ) die al vanaf
1994 Etos Barendsen runt. Een
complete parfumerie en drogiste-
rij met een oppervlakte van 200
vierkante meter. Zoon Henri (37)
die de leiding heeft bij de staalcon-
structies en zoon Frits (35) de man
die de winkel aanstuurt. Een win-
kel die rond 1940-1945 werd ge-
bouwd, met thans een groot assor-
timent haarden, kachels, gereed-
schap en ijzerwaren. "Barendsen
Fixet", een landelijke formule van
groothandel Reesink. Barendsen is
hier op basis van franchise sinds
vijfjaar bij deze organisatie aange-
sloten. Dus is het familiebedrijf Ba-
rendsen zogezegd een holding
met drie "poten" met als onder-
steuning adviseur Henk Franken!

Vader Henk, zo trots al een pauw
op zijn kroost houdt zich op de
achtergrond met het financiële as-
pect van het bedrijf bezig, al is hij
wel van plan om geleidelijk aan
zijn eigen werktempo omlaag te
schroeven. Wellicht heeft dat te
maken met de "zevende genera-
tie" ( de kleinkinderen), waar opa
zich waarschijnlijk meer wil gaan
bezig houden! Terwijl echtgenote
Mini ons van koffie voorziet, ver-
tellen vader Henk en zoon Henri
hoe verheugd ze zijn dat Barend-

sen B.V. het al 200 jaar heeft uitge-
houden!

Barendsen senior wijst op het
thuisfront, een belangrijke scha-
kel, die wel achter je moet staan.
"Mijn vrouw Mini heeft mij altijd
gesteund en is bovendien meer
dan 25 jaar actief geweest in het
winkelgebeuren, in de winkel die
nu door Frits wordt aangestuurd.
Economische recessie? Ik heb het
gevoel dat de mensen het elkaar
maar aanpraten dat het slecht
gaat. Bij ons bedrijf ( 25 man perso-
neel) absoluut geen sprake van da-
lende omzetten. Beide winkels "lo-
pen" goed", zo zegt Henk Barend-
sen.

GOED GEVULDE
ORDERPORTEFEUILLE
Zoon Henri vult aan: "Wat betreft
de "poot" staalconstructies heb-
ben we zelfs een orderportefeuille
die al tot en met 2006 is gevuld. En
als alles naar wens verloopt komt
daar één dezer dagen nog een be-
langrijke opdracht bij. Wij liggen
namelijk nog goed in de race om
in het nieuwe stadion van F.C. Gro-
ningen 1310 meter hekwerk met
veiligheidsglas te leveren en aan te
brengen. Zou prachtig zijn", aldus
junior die als supporter van de "su-
perboeren" van "De Graafschap"
best als "staalboer" voor F.C. Gro-
ningen wil juichen!

Senior heeft in 1968 het bedrijf
van zijn vader, Jan Barendsen,
overgenomen. In de zeventiger ja-
ren met het accent op smeedwerk,
verkoop van kachels en haarden,
ijzerwaren etc. "Eigenlijk zijn we
groot geworden op het gebied van
de stalinrichting, het maken van
ligboxstallen, roosters e.d. In een
klantenkring van pakweg 30 kilo-
meter rondom Vorden. Geleidelijk
aan zag je de agrarische tak weg-
vallen. Voor een boel boeren triest
dat het allemaal zo gelopen is.

Het was denk ik zo rond 1987 toen
tijdens een receptie in Laren ie-
mand tegen me zei "als ik jou was
Barendsen, dan zou ik niet altijd
op de koeien en de varkens blijven
wedden! Die woorden heb ik goed
in mijn oren geknoopt. We gingen
ons na 1990 dan ook meer richting
constructies zoals hallenbouw,
schuren e.d. toeleggen", zo zegt
Henk Barendsen. Henri: "We kre-
gen van alle kanten vraag om aller-

hand constructies te maken. Mede
doordat wij over vakkundig perso-
neel beschikken konden wij aan
alle aanvragen voldoen. ( Henri
noemt als voorbeeld, zonder ande-
re medewerkers tekort te doen de
namen van Bennie Lebbink, al 37
jaar de technische man bij Barend-
sen en Frans Besselink, al 27 jaar
de man van de "constructies")

DOORBRAAK
De absolute doorbraak kwam zo
omstreeks 1995. We kregen in
Apeldoorn tegenover paleis het
Loo het project Bergos ( architekt
Hogenberk). Een project waar wij
kapconstructies aanbrachten", zo
formuleert Henri Barendsen. "En
vergeet de Decanije hier in Vorden
niet, waarvoor we het balconhek-
werk en de dakconstructies heb-
ben gemaakt"" zo vult Henk Ba-
rendsen aan.

Het gevolg van dit alles: opdracht
na opdracht volgde. Henri noemt
er een paar zoals bijvoorbeeld het
project "Armada" in Den Bosch,
waar 12 torenflats in de vorm van
schepen verrijzen, elk bestaand uit
255 appartementen. ( Barendsen
levert daar staal in de vorm van ba-
lustrades, hekwerk, staalconstruc-
ties e.d.) Inmiddels zijn vier torens
gereed. "Prachtig om aan dit pro-
ject mee te mogen werken", aldus
Henri Barendsen

Verder de werkzaamheden voor de
ING bank in Den Bosch. Het restau-
rant in Laren Noord Holland dat
eigendom is van zanger René Fro-
ger en waar Barendsen B.V. het bal-
conhekwerk heeft geplaatst. Mo-
menteel nog volop bezig aan een
project in Apeldoorn. "Ons vak-
manschap gaat in het "wereldje"
gauw van mond tot mond, dus een
goeie reclame", aldus Henri Ba-
rendsen die zelf al deze projecten
calculeert.

Werden de constructies vroeger al-
lemaal aan de Zutphenseweg ge-
maakt, thans beschikt Barendsen
op het industrieterrein het Werk-
veld over een grote hal. Een hal die

vrijdag en zaterdag aanstaande als
"feestgebouw" dienst zal doen. In
1802 begon de overgrootvader van
Henk ( ook een Hendrik) op de lo-
catie aan de Zutphenseweg 15 met
een smederij. De dorpssmid, wiens
voornaamste bezigheid was het be
slaan van "het paard" Duur? Dat
viel wel mee. In 1847 kostte het be
slaan van twee paarden het lieve
sommetje van 60 cent. In 1927 be-
droeg de prijs 90 cent per paard.

Een schop repareren tien cent! In
dat jaar prijkte er op de voorgevel
van het pand "Firma Barendsen,
gediplomeerd hoefsmid en handel
in landbouwwerktuigen. Vanaf
vlak voor de oorlog, tot in de zesti-
ger jaren werd Barendsen geleid
door drie broers Jan, Henk en Atte.
"Het geheim van de smid"?
"Steeds jezelf en het bedrijf aan-
passen aan de markt, bij de tijd
blijven en voortdurend oog heb-
ben voor vernieuwingen", zo ont-
hulden vader en zoon anno 2003
"het geheim".

De opening van het nieuwe pand
aan de Netwerkweg, wordt vrijdag-
middag 27 juni om 15.30 uur ver-
richt door Bernard ten Doesschate.
De man die na "eeuwenlange" dis-
cussies en gerechtelijke procedu-
res met de gemeente Apeldoorn
het toch voor elkaar kreeg dat
groothandel Reesink uit Zutphen
in Apeldoorn op het industrieter-
rein "Ecofactory" kon gaan bou-
wen. Een pand waar bij de bouw
heel veel staalconstructies aange-
bracht moesten worden. En wie
kreeg de opdracht tot dit kwarwei?
U raadt het al "Barendsen Staal-
constructies" uit Vorden!

De fam. Barendsen.



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOLjSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

RIJ

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

Telefoon (0575) 51 66 35

Internet www.debos.nl

Showroom-
modeUen"*

n e t e v e n

•••• ^BB •B^^ni Hî BB

^^^ -^^_ ^^^^^^^^^

Ruimt op!
L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l w o n e n z i t t e n b i j De W o n e r i j goed .
C o m f o r t a b e l e f au teu i l s en banken , s a l o n t a f e l s , s m a a k v o l l e e e t h o e -
ken en d r e s s o i r s z i j n s l e c h t s v o o r b e e l d e n van wat u b i j De
W o n e r i j z o a l zu l t v i n d e n . Maar ook v o o r uw r a a m d e c o r a t i e , v e r -
l i c h t i n g o f v l o e r b e d e k k i n g bent u b i j De W o n e r i j aan het j u i s t e
a d r e s . De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n s f e e r m a k e r s b i j u i t s t e k
en z o r g e n v o o r een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in i ede r hu is . U pak t nu
a l sne l vee l v o o r d e e l mee.

www.financial-freedom.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

Installatie
computernetwerken

Net

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

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,

voormalige Technische School 22:10 * Ruurio Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurio
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl

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

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Kijk voor
nieuws
ook op:

H0KEN IN TOLDIEK
27 t/m 29 juni 2OO3

Wl'J DOET UT SAMEN, KREK AS VROGGER...
mogelijkheid tot kamperen

VR 27 wjirciviAML
2O.OO uur.
vvk: 18 «uro. 's ovonds 2O «uro.

ZA. 28: Grootsch«rmb««ld«n NORMAAL,
liveoptreden diokctbond GOED DOAN.
2O.OO uur. 5 euro

ZO. 29: KOFFIECONCERT NORMAAL «.v.o.
AFSCHEID VAN FOKKE (BARTJE).
tent open: 11 uur. 15 «uro



Wildenborch heeft een schutters-
koningin: Rita Houwen!

De bibliotheek van
Vorden biedt steeds meer

Vorden. In het buurtschap Wil-
denborch zullen de heren der
schepping in het vervolg met re-
spect over het zwakke geslacht
spreken. Tijdens Oranjefeesten
is het "koningsnummer", het
vogelschieten, veelal een man-
nelijke aangelegenheid.

Niets bleek zaterdagmiddag tij-
dens het Oranjefeest nabij kasteel
Wildenborch minder waar. Het
was Rita Houwen die de houten vo-
gel van de troon schoot en mag zij
zich derhalve de nieuwe schutters-
koningin van de Wildenborch noe-
men.

En om bij de mannen nog meer
zout in de wonden te strooien
schoot Annet Zepper de kop van
de romp, hetgeen haar de tweede
plaats opleverde. "Je kon het aan
de gezichten van de mannen dui-
delijk zien dat ze jaloers waren.
Zelf vind ik het prachtig dat een
wouw schutterskoningin is gewor-

den. Voor zover ik weet is dat in
het verre verleden ooit één keer
eerder het geval geweest", zo sprak
Reint Mennink de voorzitter van
de Oranjevereniging Wilden-
borch.

Het Oranjefeest begon vrijdag-
avond bij de Kapel met een barbe-
cue. Zo'n honderd personen lieten
zich de lekkernijen goed smaken.
Ook werd er tussen de bedrijven
door een spelletje darten gehou-
den. Arnold Mennink werd win-
naar; 2 Jan Lindenschot; 3 Harry
Dinkelman.

Zaterdagmiddag werd het Oranje-
feest voortgezet met een optocht
voor de kinderen vanaf de Nijland-
weg naar het feestterrein.
Muziekvereniging "Concordia"
zorgde voor de vrolijke klanken.
Voor de kinderen daarna diverse
spelletjes met voor alle kinderen
"prijs"!

UITSLAGEN VOLKSSPELEN:
Vogelschieten: l Rita Houwen,
romp; 2 Annet Zepper, kop; 3 Rene
Eggink l.vleugel; 4 Harry Dinkel-
man r.vleugel; 5 Reinier Klein Brin-
ke, staart,
Schijfschieten: l Dick Pardijs; 2 Jo
Addink; 3 Jaap van Amstel; 4 Harry
Dinkelman
Stoelendans: l Gerda Bijenhof; 2
Arnold Mennink; 3 Gerda Wezink-
hof; 4 Rob Holsbeeke.
Sjoelen: l Bertha Winkels; 2 Anne
ke Hooydonk; 3 Henriette Otten; 4
Frits Pladdet.
Gavelgooien ( dames): l Gerda We
zinkhof; 2 Gerda Bijenhof; 3 Ingrid
Pladdet.
Gavelgooien (heren): l Michel Sta-
ring; 2 Rob Holsbeeke; 3 Evert Ot-
ten.
Kegelen: l Dick Pardijs; 2 Bennie
Wentink; 3 Ap Klein Brinke; 4 Hen-
ny Zweverink.
Dogcarrijden: l Jacolien Langwer-
den; 2 Ineke Braakman; 3 Jaap van
Amstel; 4 Alie Pardijs.

Kleurenpalet van de
Achterhoek
Voor het derde achtereenvol-
gende jaar vindt de schilder-en
tekenwedstrijd Het Kleurenpa-
let van de Achterhoek plaats.

Op zaterdag 21 juni was de start
van de 11 etappes van deze mani-
festatie in Vorden. Tussen 8.30 en
10 uur meldden 43 deelnemers
zich aan bij het Dorpscentrum aan
de Raadhuisstraat. Na de inschrij-
ving vertrokken de (amateur)schil-
ders/tekenaars bij stralende zon
goed geluimd en met veel enthou-
siasme er op uit op zoek naar een
van de vele mooie pittoreske en
cultuurhistorische objecten van
de gemeente Vorden om deze op
zijn/haar wijze tot uitdrukking te
brengen. Uiterlijk om 15.30 uur
moest het werkstuk (40x50cm) in-
geleverd zijn bij de organisatie
voor de jurering en de expositie in
het Dorpscentrum.
In Vorden vond de eerste van de
drie workshops plaats, die dit jaar
georganiseerd worden voor ama-
teurs. 11 deelnemers hebben on-
der leidingvan docent-kunstenaar
de heer Jos Klaver rondom kasteel
Hackfort vol overgave aan hun
werkstuk gewerkt.
Naast de deskundige jury heeft het
publiek tijdens iedere wedstrijd-
dag de gelegenheid zijn/haar stem
uitbrengen op een van werken
voor de publieksprijs.
Voor de leden van de jury, de da-
mes Maria Geluk en Wil Colen-
brander en de heer Tim Hinter-
ding was het geen eenvoudige
taak om de werkstukken met de
diverse uitvoeringen, technieken
en zeggingskracht te beoordelen.
Naast de prachtige aquarellen/te-
keningen en juist getroffen weer-
gave van de werkelijkheid waren
er bijna abstracte werken, maar
zeer expressionistisch en kleurrijk.
De wethouder Cultuur van de ge
meente Vorden de heer W.Wichers
kon om 17 uur de namen van de
winnaars bekend maken en de
prijzen uitreiken.

De winnaars zijn:
1. Mevrouw V. Jonker (Lochem), ca-
tegorie Goud, 84 punten
2. De heer H.J. Malkus (Apeldoorn),
categorie Zilver, 80 punten
3. Mewouw WA.Hartmans-Gotink
(Nijbroek), categorie Brons, 81
punten
4. Mevrouw Nassy (Duiven), Works-
hop, 75 punten
5. De heer B. Verweijen (Mill), Pu-
blieksprijs, 82 punten

Genomineerd werden:
6. Mevrouw G.Verduin ( Den Haag),
categorie Zilver, 78 punten
7. De heer G. Velthuis ( Westen-
dorp), categorie Zilver, 77 punten

De prijswinnaars en de genomi-
neerden zijn nogmaals te bewon-
deren tijdens de slotmanifestatie
in de hal van het gemeentehuis te
Zutphen op zaterdag 30 augustus
a.s.. Zij dingen daar o.a. mee naar
de Publieksprijs en de Hoofdprijs
"Een kunstreis naar Praag". Voor-
dat de slotmanifestatie is, zijn er
nog 10 etappes te gaan, waar (ama-
teur)schilders één of meerdere ke-
ren aan kunnen deelnemen.
De manifestatie vindt plaats in
Borculo (29/06), Dinxperlo (05-07),
Zutphen (12/07), Doesburg (19/07),
Lochem (26/07), Bronkhorst
(02/08), Doetinchem (09/08), Brede
voort (16/08), Anholt Duitsland
(17/08) en Hengelo(G) (23/08).

De organisatie is handen van de
Lionsclub Zutphen, die daarvoor
een speciale stichting in het leven
heeft geroepen.

Het evenement in Vorden is mede
mogelijke gemaakt door de hoofd-
sponsor Rabobank Graafschap-
West en de Gemeente Vorden.

Voor informatie en/of deelname:
www.kleurenpalet.nl of
Kleurenpalet van de Achterhoek
p/a Kapperallee 63, 7211 CC Eefde,
tel: 06-134 84 427,
E-mail: info@kleurenpalet.nl.

Kerkdienst voor
jong en oud!
Zondag 29 juni a.s. is er in de
Dorpskerk een dienst voor jong en
oud. In deze dienst zingt men veel
bekende liederen en neemt men
afscheid van de oudste kinderen
van de zondagsschool. Na afloop is
er koffie en limonade in de Voor-
de. Iedereen is welkom!

"Vertrouwen op
de Rots"
Dit is het thema van de kinder-
dienst op 29 juni a.s. in de Gerefor-
meerde kerk om 10.00 uur. Ds. D.
Westerneng heeft de leiding, veel
kinderen verlenen hun medewer-
king. U bent allemaal van harte
welkom!

Oprichtster
avondvierdaagse
reikt de prijzen uit
Mevr. Sikken, die 36 jaar geleden,
samen met haar man de wandel-
vierdaagse in Vorden oprichtte
heeft donderdagavond de prijzen
uitgereikt aan de wandelaars
(groepen) welke zich het best heb-
ben gedragen en het netst hebben
gewandeld. De uitreiking vond
plaats op het schoolplein van ba-
sisschool het Hoge waar de wande
laars zich rond 20.00 hadden ver-
zameld voor de feestelijke intocht.

Zwemvierdaagse
Deze week wordt in het zwembad
"In de Dennen" de zwemvierdaag-
se gehouden, waarbij de deelne-
mers kunnen kiezen uit twee af-
standen t.w. 250 meter per dag (10
banen) of 500 meter ( 20 banen).
Tijdens dit gebeuren is het zwem-
bad is gezellig aangekleed. Vrijdag-
avond 27 juni, worden direct na af-
loop, de medailles uitgereikt. Za-
terdagmorgen 28 juni wordt er in
het zwembad afgezwommen voor
de diploma's A, B en C.

squash

BROER EN ZUS VELDINK
CLUBKAMPIOENEN SQUASH
VORDEN
Op zaterdag 15 juni jl. zijn in het
squashcentrum te vorden weer de
jaarlijkse clubkampioenschappen
gehouden.
De grote waag vooraf was natuur-
lijk of Gonnie Veldink en J.K. Veld-
ink, de titelhouders dit jaar eens te
kloppen zouden zijn. Bij de heren
werd gespeeld volgens het zoge-
noemde plate-systeem. Dit bete-
kent dat bij een verliespartij je een
categorie naar beneden schuift en
dus niet meer eerste kan worden.
J.K. Veldink uit Warnsveld en Mi-
chel te Riele uit Lochem wisten al
hun partijen te winnen en ston-
den dus net als vorig jaar tegen-
over elkaar in de finale. J.K trok dit
keer weer aan het langste eind en
won met 3-0 in games. Bij de da-
mes werd gespeeld in een poule-
systeem. De finalisten waren Ellen
Top uit Lochem en Gonnie Veldink
uit Hengelo. Even leek Ellen voor
een verassing te gaan zorgen. Zij
won de eerste game, maar daarna
kon de meer ervaren Gonnie toch
de volgende 3 games naar haar toe
trekken en won zij dus uiteindelik
met 3-1.
De dag werd afgesloten met een
gezellige barbeque en de nodige al-
coholische versnaperingen. Al met
al was het een zeer geslaagde dag
in Squash Centrum Vorden!

Het is misschien niet voor ie-
dereen goed zichtbaar, maar de
bibliotheek van Vorden veran-
dert in een rap tempo.

Het lijkt of je als lid alleen kunt be-
schikken over de boeken die in de
schappen direct zichtbaar zijn. Dat
is echter al enige tijd niet meer zo.
Tegen een heel geringe vergoeding
kunnen alle leden van de Vorden-
se bibliotheek ook alle boeken Ie
nen die in de bibliotheken van
Zutphen, Warnsveld, Lochem en
Gorssel aanwezig zijn. Deze bibli-
otheken hebben hun catalogi via
een computernetwerk met elkaar
verbonden. Vindt u dus een be-
paald boek niet in Vorden, dan
kunt u via internet ook zoeken in
de andere plaatsen. Oogt dat alle-
maal wat ingewikkeld, vraagt u
dan aan een van de medewerkers.
Zo is het aantal boeken waar u
over kunt beschikken in een klap
verzes-, of zevenvoudigd. En dat al-
lemaal voor dezelfde prijs. De boe
ken kunnen na bestelling in Vor-
den worden opgehaald en terugbe
zorgd.

RESERVEREN VAN UIT HUIS
Maar dat is nog maar een deel van
de veranderingen. Als u over een
computer met internetverbinding
beschikt kunt u ook van huis uit
boeken reserveren en verlengen.
Ook de boeken uit die andere
plaatsen. Ga naar bibliotheekvor-
den.nl, houdt uw lidmaatschaps-
pasje bij de hand en u hebt direct
toegang. Ook hier kan een mede
werker van de bibliotheek zo no-
dig bij helpen.

HULP BIJ INTERNETGEBRUIK
Duidelijk is dat veel van de nieuwe
diensten tot stand komen door ge
bruik van nieuwe computertech-
nologieen. En om daar echt de
vruchten van te kunnen plukken
moet je wel met die apparatuur
om kunnen gaan. Als u daardoor
wordt afgeschrikt, heeft de biblio-
theek ook een oplossing. Kom eens
op een (aangegeven) donderdag
van de maand op de ochtend naar
de bibliotheek en laat u (kosteloos)
informeren over het gebruik van

de computers die daar staan opge
steld (niet in juli en augustus). U
krijgt dan ook informatie over het
gezondheidszorginformatiepunt
(GIP).

HET GIP
Een lang woord dat aangeeft dat er
door de Achterhoekse bibliothe
ken gezamenlijk een internetsite
is gemaakt waarop u op een breed
vlak informatie kunt vergaren
over allerlei gezondheidsproble-
men. Kan uw vraag langs deze weg
niet worden beantwoord, dan kan
door inschakeling van een biblio-
theekmedewerker contact worden
gelegd met een terzake deskundi-
ge die alsnog probeert het ant-
woord op te sporen. Dit informa-
tiepunt is opgezet in samenwer-
king met o.a. huisartsen en 't Spit-
tael.

CULTUREEL-EDUCATIEVE
ACTIVITEITEN
Eerste stappen zijn gezet om tot
een brede samenwerking te ko-
men met ROC Aventus uit
Zutphen, de vroegere volksuniver-
siteit. Gepoogd wordt om aantrek-
kelijke onderdelen van hun cur-
susprogramma ook in Vorden te
presenteren. Het bibliotheekge-
bouw leent zich hier uitstekend
voor. Er is al een geslaagde cursus
fotografie geweest. In de biblio-
theek wordt u op de hoogte gehou-
den van het aanbod voor het ko-
mend seizoen.
Verder bent u altijd welkom in de
galerie, op de eerste verdieping
(gratis toegankelijk). Op dit mo-
ment is er een bijzonder aardige
tentoonstelling van hoeden. Kom
eens kijken naar de leuke creaties
(tot 4 juli). De dames politici zou-
den dit ook eens moeten doen. Met
het oog op prinsjesdag natuurlijk!

Je zou het haast vergeten, maar er
worden natuurlijk ook gewoon
boeken uitgeleend die ter plaatse
kunnen worden uitgezocht. Tij-
dens openingsuren is er altijd de
mogelijkheid onder het genot van
een kopje koffie de kranten te Ie
zen. En weet u dat u al lid wordt
voor maar € 27,50 per jaar?

Verhalen en muziek
Het gevarieerde zomerpro-
gramma op alle woensdagavon-
den in juli en augustus 2003,
dus op de woensdagen: 2/7, 9/7,
16/7. 23/7, 30/7, en 6/8, 13/8, 20/8
en 27/8.

"VERHALEN EN MUZIEK"
De verhalenvertellers: Diny Hid-
dink, de Anny M.G. Schmidt van
de Achterhoek, met humoristische
en andere verhalen en Peter Hoef-
nagels met verhalen uit zijn ro-
mans en novelles en natuurlijk
het ware verhaal van de laatste be
roepsmolenaar (1928-1958) op de

Lindesche Molen: Toon Dieks. De
goochelaar Wim Hooghiemstra,
lid van de groep "Hands Down"
vertoont zijn onmogelijke kun-
sten.
Henk Döll met voordracht van Het
Lied van de Pharao.

Het Theater-orkest The Mills Fa-
thers, bestaande uit Tony Moon
(piano), Tonny Toots' Fraas (accor-
deon), Jan Grotenhuis (bas), Ruud
Schuller (saxofoon) en Boris Tomas
(zang) laat horen wat de mooie
acoustiek onder de molen waard
is.

G E N D A V O R D E N

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

JUNI
23-27 Zwemvierdaagse.
24 Anbo fietstocht (hele dag).

Vertrek vanaf Kerkplein.
25 Anbo klootschieten bij de Kleine

Steege.
25 Handwerkmiddag bij de Wehme.
26 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
27-28 Zomerspektakel Kranenburg.
29 HSV de Snoekbaars vierhoek-

wedstrijd.



UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

TE KOOP:

aardappelen en
diverse groenten

biologisch geteeld.

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

Tonny JupJërts
rzo>-
ÜTT

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Bouw van gestart.

Op steenworp afstand van het centrum van Ruurlo,
op de hoek Eikenlaan - Borculoseweg, is gestart met de

bouw van: „f£>t CBrmét-rinfe".

4 woningtypes worden op deze unieke plek gerealiseerd. De
2 royale (ruim 115 m2) woonoppervlakte meerlaagse boven-
woningen „Maisonnettes" zijn nog te koop.
Indeling: hal, entree, toilet, trapopgang, woonkamer/keuken
(55 m2), groot dakterras (33 m2).
2e woonlaag: 2 royale slaapkamers met veel opbergmoge-
lijkheden, ruime badkamer en zolderruimte op 3e verdieping.
Begane grond: berging en parkeerplaats op eigen terrein.
Prijs: v.a. € 219.000,- v.o.n.
Kenmerken
• onder architectuur gebouwd
• nabij alle voorzieningen
• domoticapakket mogelijk
• nu nog volledige inspraak in de indeling en afwerking.

BOUWTEAM
HAMERGROEP OOSTERHAVE

Bel vrijblijvend voor informatie of een uitgebreide ver-
koopbrochure (0573) 47 19 91 Oosterhave makelaars of
kijk op www.oosterhavemakelaars.nl of e-mail marke-
lo@oosterhavemakelaars.nl

Inname van:

•schoon puin

• puin/zand

•bouw-en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

S T A P E L G E K K E S T A P E L K O R T l N G

Het voordeel stapelt zich op bij Teunissen

Mode. Hoe meer u koopt, hoe hoger uw korting

wordt. Bij aanschaf van 1 kledingstuk krijgt u

10% extra korting, bij 2 kledingstukken 20%

10%
EXTRA KORTING

20%
EXTRA KORTING

30%
EXTRA KORTING

extra korting per stuk en bij 3 kledingstukken

krijgt u maar liefst 30% extra stapelgekke

stapelkorting. Dus kom snel langs aan de

Dorpsstraat 60.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

Damesmode merken
Gerry Weber, Hammer, Rosner, Olsen,
Frankenwalder, Verse, Zerres, Gardeur, Samoon

Herenmode merken
McGregor, For Fellows, New Bondstreet,
Peter van Holland, Frans Molenaar, Ledub

S T A P E L G E K K E S T A P E L K O R T I N G

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 -VOORST

Tel . (0575)501334

Kijk voor
nieuws
ook op:

FOTO VAN UW

HOND OF KAT

DOOR EEN

PROFESSIONELE

FOTOGRAAF.

(9 X 12 CM)

ERKENDE DIERENSPECIAALZAAK TRIMSALON

MOLENKAMP
HUMMELOSEWEG 28 • 7021 AE ZELHEM
Tel. (0314) 62 17 35 • www.vijverpomp.nl • www.canto.nl

Goed in bijzondere vakanties
Ruim 6600 langdurig zieken en gehan- pen om haar vakanties voor zieken en

dicapten gaan met de Zonnebloem op gehandicapten betaalbaar te houden.

vakantie. U kunt de Zonnebloem hel-

Geef!
c.ro 145 Breda de Zonnebloem*

Tel (076) 564 63 62 www.zonnebloem.nl



NB AN RIJV

*PEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

AUTOBEDRIJF

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575)461947

Peugeot 306
2.0 Cabrio

groen 07-96
€ 13.950,-

Peugeot406
3.0 Coupé

blauw 02-99

€ 24.950,-

Peugeot 607
2.2 16V

blauw 03-01
ï 30.950,-

Peugeot 807
2.0 16V

blauw 01 -03
€ 34.950,-

Peugeot 106 1.6 16V Gti zwart 11 -96 € 8.950
Peugeot 206 2.0 Gti 16V rood 06-99 € 13.950
Peugeot 206 1.4 XT 3-drs blauw 01-00 €11.950
Peugeot 206 2.0 Gti 16V grijs 01-00 € 15.250
Peugeot 206 1.4 XS 3-drs zwart 01-00 € 11.950
Peugeot 306 1.9 XR Diesel geel 03-98 € 7.950
Peugeot 306 1.4 XR groen 05-00 € 11.250
Peugeot 306 1.6 XR Break groen 10-99 € 12.250
Peugeot 306 1.6 SR Belfort rood 02-96 € 6.750
Peugeot 406 2.0 Hdi Diesel blauw 04-00 € 14.750
Mercedes Benz C-klasse 1.8 Combi 10-96 € 13.950
Peugeot Expert 220CCF1.9TD 01-99 € 8.950
VW Golf 1.9 Tdi Diesel zwart 09-98 € 9.250
Peugeot J5 CAMPER wit 08-93 € 17.950
Peugeot Partner 1.9 D Break blauw 05-98 € 8.750
Peugeot Partner 1.9 D wit 03-00 exd. btw € 7.950

www.ridderhof.peugeot.nl

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06-13827564

Citroen ZX
1.6i LPG d.blauw

12-91 schuifkanteldak
€ 1.250,-

Div. AX-en
Div. BX-en
Div. ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

1.000,-
500,-

1.250,-
2.000,-
1.250,-

tot € 4.000
tot € 1.500
tot € 6.000
tot € 7.500
tot €10.000,

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

Mercedes
C220 Cdi
Elegance

36.000 km, bi. 2000

VW Passat 1.9 Tdi 115 pk 126.000 km bj. 2000
Mitsubishi Space Star 1.6 Family 19.000 km bj. 2002
Smart Kleur blauw/zwart 22292 km bj. 2000
VW Passat 1.9 TDi 110 pk 136.000 km bj. 1997
VW Vento 1.9 TDi 162.000 km bj. 1997

\ i\ / APK Keuringsstation

1/l/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Pontiac
Bonneville

rood 198 7 el ramen
centr vergr. airco

Renault Clio 1.2 rood 5-drs 1991
Opel Kadett Cabrio antradet 1992
Subaru Legacy 2.0 GL rood LM vlgn 1992
Nissan Sunny 1.4 LX rood 3-drs 1992
Toyota Starlet 1.3 DX wit 3-drs 1993

GARAGEBEDRIJF

TEERINK ZELHEM
Boeninksteeg 14 7021 JZ Zelhem (0314) 32 44 53

10x Opel Astra 1.6i /1.8i bj. 1993 t/m 1998
5x Opel Astra 1.6i en 1.6i 16V bj. 1998 t/m 2000
3x Opel Corsa bj. 1995 t/m 1997
VWGolf 1.6iOrlandouitv. bj. 1996
Ford Fiësta 1.1 4-drs Flash bj. 1994

IJ l f AUTOBEDRIJF //ƒ/

BRUIL
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Nissan
Almera 1.4 GX

roodmet. 79000 km

www.autobedrijfbruil.nl

Opel Vectra 1.6 groen 1994
Volkswagen Caddy 1.9 SDi blauw 2000
Volkswagen Golf IV 1.4 16V 5-drs zilver 1998
Volkswagen Golf I11.6 blauw 1991
FiatPunto 1.1 groen 1996

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575)441621

www.autolangwerden.nl

Citroen Saxo 1.1 3-drs groen trkh. 2000 € 7.950
Fiat Cinquecento 3-drs zwart 1997 € 4.400
Renault Express 1.9 D wit strbekr. 1995 € 3.250
Suzuki alto 1.0 3-drs rood 1995 € 3.250
VW Golf 1.4 16V 3-drs grijsmet. 1999 € 10.750

Hoge Wesselink 2 - Steenderen

bedrijf
Meleers
. QtoonHoron C^ lf\^~l^\

www.autobedrijfmelgers.nl

(0575)45 1974

Mazda 121
1.3 LX 3-drs
paars 04-99

€ 7.500,-

Ford Focus 1.6 16V 5-drs zilvergr. 01 -99 € 12.750
Mazda 1211.3 Cabrio Top rood 10-92 € 2.950
Nissan Almera 1.4 S 5-drs zwart 10-98 € 9.150
Seat Arosa 1.4 3-drs blauw 09-00 € 8.750
Toyota Yaris 1.0 16V 3-drs groen 06-99 € 9.950

AUTOBEDRIJF M

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

Nissan Almera
, 1.616v5drs2000

'54800 km blauwmet.
€ 9.500,-

www.auto-nijenhuis.nl
Volvo S 80 2.4 Benzine 1999 95000 km € 18.750,
Mitsubishi Space Star 1.3 16V GL 2000 € 13.500,
Renault Laguna 1.8 16v Station 1999 € 11.500,
Honda Accord 2.0 Jewel 1998 90000 km € 9.500,
Ford Escort 1.6 16v Station 1995 137500 km € 4.750,

Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575 )551256

Peugeot 106
1.4 g reen
rood 01-98

sch/kanteldak

Peugeot 205 1.4 blauwmet. 42.000 km 05-97
Peugeot 307 SW 1.6 16V grijsmet. 16.000 km 06-02
Peugeot 405 GLD 1.9 zwartmet. 250.000 km 1990
Ford Escort 1.6 16V 5-drs groenmet. 128.320 km 06-93
Suzuki Vitara JLX Cabrio 1.6 zwart 116.000 km 04-93



1

;iM OCCASIONAANBOD

AUTO KI MP
Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0573) 46 19 77

KlfTMAH
AUTOBAND f H & AUTO'S

Slotsteeg 18, 7255 LH Hengelo (Gld) (0575) 46 27 79

AUTO HERWERS
W W W . H E R W E R S . N L

Opel Astra Station 1.7 TD zwartmet.
Opel Corsa 1.4 Sport zwart
Peugeot 306 1.4 groen
Toyota Picnic 2.2 TD zilver 6 pers.
Opel Astra 1.6 5-drs blauwmet

Ford Mondeo
Station 1.8 TD

Buisiness Class ed.

1997
2001
1995
2000
2000

AUTOBEDRIJF

Groot *
Jebbink

Rondweg 2 Vorden

DAEWOO

(0575) 55 22 22

Suzuki
Wagon R 1.3
2000 zilvermet.

€ 9.250,-

Suzuki Wagon R 1,3 2000, zilvermet.
Daewoo Matiz SE rood 2000 20.000 km
Daewoo Lanos SX 3 drs roodmet. 1999
Daewoo Lanos pure 4 drs goudmet. 2001
Daewoo Nexia GTX 3 drs roodmet. 1996
Daewoo Nubira wagon grijsmet. 1999
Daewoo Nubira 5 dr SE zilvermet. 1999
Daewoo Tacuma 2,0 CDX roodmet. 2001
Daewoo Leganza 2,0 SX zilvermet. 2001
Daihatsu Sirion Xti groen met 2000
Fiat Panda zilver 2002 12.000 km
Fiat Palio weekend zwart 1999 74.000 km
Ford Mondeo 1,6 CLX blauwmet. 1995
Hyundai Accent sport zwart 2001 47.000 km
Lancia Y 1,1 zilvermet. 1998 58.000 km
Nissan Almera 1,6 GX rood 1998 65.000 km
Peugeot 206 XT diesel groenmet. 1998
Renault Clio 1,4 stuurbekr. rood 1994
Seat Cordoba vario SXE groenmet. 1999
Subaru Justy automaat zilver met. 1991
Suzuki Baleno sport rood 1999 27.000 km

€ 9.250
€ 7.750
€ 8.950
€ 9.750
€ 5.950
€ 9.950
€ 9.950
€ 17.950
€17.950
€ 8.450
€ 5.750
€ 8.450
€ 4.950
€11.950
€ 6.750
€ 9.250
€ 9.500
€ 3.500
€ 10.950
€ 1.950
€ 8.950

www.groot.jebbink.nl

Suzuki
Alto GLS
5-drs bj. 94

open dak 95.000 km

Hyundai Pony 1.51 3-drs 99.000 km 1994
Peugeot 205 1.4 141.000 km 1989

Banden: 195/65-15 HR€ 53
185/65-14 HR€ 48
185/60-14 HR€ 48

Bislaved

Dorpsstraat 27 6999 AB Hummelo

Honda HRV1.6I SP 5-drs blauw
AudiA3 1.8T 3-drs rood
Honda Logo 1.3i 3-drs groen
Fiat Scudo 1.90 wit
Honda Civic Silverstone rood

(0314)381660

Renault
Twingo 1.2i

Geel

2000
2000
2000
1996
1993

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76

www.vangeldereautos.nl

Nissan 200SX
Turbo LM vlgn
Lz.g.st. wit '89
€ 2.950

Nissan Primera 2.0 TD airco, wit 1 998
VW Golf III 55kw blauw i.z.g.st. 1994
Mazda 626 sed. 1.8LX airco blauw 1997
Mazda 323F 1.5 GLX airco zilvergr. 1996
Hyundai Lantra Station 1.6 LPG-3 1999

€
€
€
€
€

6.950
4.950
6.500
7.250
7.500

Grijs Kenteken

Nissan Vanette 2.3dsl Cargo 1997 verwacht

Nissan Terrano II 2.7 Tdi Sport 2000 € 16.950 excl. Btw

Renault Master 2.8 Dti L2H2 T33 1999C 13.500 excl. Btw

Renault Master 2.5 dsl L2 Huif 1998 € 11.300 excl. Btw

VWCaddySdi47KW1998 € 5.950 excl. Btw

Een kleine greep uit het grootste
aanbod MPVs in de Achterhoek!

MPV

Nissan Almera Tino 1.8 Comfort 5-drs 2003 verwacht

Nissan Almera Tino 1.8 Luxury 5-drs 2001 € 19.950

Nissan Almera Tino 2.2 Dl Luxury 5-drs 2001 verkocht

Nissan X-Trail 2.0 Sport Plus 5-drs 2002 € 31.500

Mitsubishi Space Star 1.8 Limited Ed. 5-drs 2000 € 13.950

Honda Shuttle 2.3 IES 7 persoons 5-drs 2000 € 21.950

Renault Kangoo 1.4 RT 5-drs 1998 € 9.950

Renault Kangoo 1.9 Dti Fidji 5-drs 2000 € 11.950

Renault Scenic 1.6 RN 5-drs 1998 € 11.950

Renault Scenic 1.9 Dti RT 5-drs 1999 € 13.950

Renault Espace 2.0 16V RXE 5-drs 1999 € 21.500

Renault Espace 2.0 16V RXE 5-drs 2000 € 25.900

Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

Bergsma: Niet alléén Honda!
Er zijn weinig mensen die niet weten dat
Garage Bergsma in Hummelo is gevestigd.
Door de ligging aan de weg van Zutphen
naar Doetinchem, al wil de ANWB wegbe-
wijzering ons anders doen geloven, komen
er veel mensen dagelijks aan voorbij. In de
bebouwde kom van Hummelo is het ver-
standig de snelheid laag te houden en dan
is een blik op het bedrijf met de vele occa-
sions niet moeilijk meer.
De geschiedenis van autobedrijf Bergsma
begon in 1964, toen Piet Bergsma, de
vader van de huidige eigenaar Peter zich

als garagist vestigde. In 1977 werd men
dealer van het Japanse merk Honda. Wie
herinnert zich niet de eerste auto, die na de
al uitstekende reputatie van de motorfiet-
sen, het merk stevig op de kaart zette als
autofabrikant: de Civic. Het bedrijf groeide
mee met de ontwikkelingen en de klanten-
kring groeide gestaag. Maar in tegenstel-
ling tot andere Japanse merken als Toyota
en Datsun bleek Honda geen 12 in een
dozijn auto. Dit was voor Bergsma niet echt
een bezwaar want de klanten waren en
zijn vrij in hun merkkeuze.

Toen het bedrijf in 1997 min of meer
gedwongen werd een keuze te maken tus-
sen Honda dealer worden te Zutphen, ver
van hun vaste kanten of zonder binding
met de importeur verder in Hummelo werd
gekozen voor het laatste. Nog steeds is de
relatie met de grote vaste klantenkring van
groot belang. De mensen moeten als de
nood aan de man is ten allen tijde mobiel
kunnen blijven. Dat is service. Als Honda
specialist is de opgedane ervaring met dit
merk nog steeds goed voor een merken-
trouwe aanhang in de verre regio.

Peter (voor sommigen is het nog steeds Piet) Bergsma achter het stuur van de nieuwe Honda Accord Tourer.
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50 pms mro
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

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

OUDERENADVISEUR
IN VORDEN
Op verzoek van de Stichting Wel-
zijn Ouderen heeft de Gemeente
Vorden financiële middelen be-
schikbaar gesteld, waardoor het
mogelijk is geworden dat per l
januari 2003 de coördinator van
de Stichting, mevrouw Louise van
Uden, ook werkzaam is als ouderen-
adviseur.

Senioren vanaf ca. 55 jaar konden
altijd al informatie en advies in-
winnen bij de SWOV. De ouderen-
adviseur doet echter meer.

Voor een aantal ouderen zal het
voldoende zijn om antwoord te
krijgen op de concrete vragen die
zij hebben, eventueel aangevuld
met een folder van de voorziening
die zij nodig hebben. Zij vinden
dan verder zelf hun weg, al dan
niet samen met hun kinderen. De
behoefte aan een ouderenadviseur
is ontstaan n.a.v. het huisbezoek-
project. Vanaf 2000 worden senio-
ren vanaf 77 jaar bezocht door vrij-
willige seniorenvoorlichters, die
het nodige vertellen over voor-
zieningen en regelingen waarvan
ouderen gebruik kunnen maken.

Deze voorlichters kwamen op som-
mige adressen tot de ontdekking
dat er sprake was van vragen die
door een beroepskracht behan-
deld moesten worden. Nu kan
voor dergelijke vragen de ouderen-
adviseur worden ingeschakeld en
kunnen de ouderen die daar
behoefte aan hebben begeleid
worden bij hun hulpvraag. De
huisbezoeken zullen ook dit jaar
weer worden afgelegd, ze zijn een
uitstekende manier om in contact
te komen met de ouderen en ook
voor degenen die nog geen hulp
nodig hebben is het goed om te
weten waar zij, zo nodig, terecht
kunnen.

Sommige mensen hebben meer
tijd en aandacht nodig om precies
helder te krijgen wat in hun situ-
atie de juiste oplossing is en dan
kan ondersteuning van de oude-
renadviseur de juiste hulp zijn.
Die hulp is altijd van korte duur,
variërend van enkele weken tot
maximaal enkele maanden.

WAT IS DE POSITIE
VAN DE OUDERENADVISEUR?
De ouderenadviseur is onafhan-
kelijk en gaat uit van de vraag van

de oudere. Hij/zij helpt de oudere
bij het verhelderen en uiteenraf-
elen van zijn/haar problemen om
zo tot de juiste vragen te komen.
Alleen dan is het mogelijk om de
weg te wijzen naar de voorzienin-
gen die de oudere op dat moment
nodig heeft. De ouderenadviseur
betrekt hierbij ook de mantelzorg.
De mantelzorg heeft vaak al gedu-
rende langere tijd de oudere bijge-
staan en het is belangrijk ook de
mantelzorg te ondersteunen, ener-
zijds omdat dan minder professio-
nele hulp nodig is, maar ook om-
dat het voor de mantelzorger be-
langrijk is hulp.te kunnen blijven
bieden, die dan echter wel aan de
draagkracht van betrokkene moet
zijn aangepast.

De ouderenadviseur werkt uitslui-
tend op verzoek van de oudere
en/of de mantelzorg. Zij is goed op
de hoogte van alle voorzieningen
en regelingen en kan daardoor de
oudere begeleiden om een keuze
te maken die het best passend is in
zijn of haar situatie. Begeleiding
houdt onder meer in dat de oude
renadviseur enkele weken nadat
een aanvraag voor een voorzie-
ning gedaan is, zal nagaan of er al

een reactie is ontvangen en bij een
afwijzend antwoord zelf contact
zal opnemen met de betrokken in-
stantie.

WAAROM IS EEN OUDEREN-
ADVISEUR NOODZAKELIJK?
Ook al zijn er steeds meer ouderen
die tot op hoge leeftijd uitstekend
zelf hun belangen kunnen beharti-
gen, toch kunnen er ook situaties
ontstaan waarbij extra hulp ge-
wenst is, zeker als we ervan uit-
gaan dat steeds meer ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig willen
blijven.

Door plotseling overlijden van de
partner of door confrontatie met
bijv. dementie kan men (tijdelijk)
het gevoel hebben de juiste weg
niet te kunnen vinden en dan is
een persoon die goed op de hoogte
is van alle voorzieningen, die de
problematiek kent, de juiste steun
in de rug om zelf de regie weer in
handen te krijgen en verder te
kunnen. Daarom wordt ook met
nadruk gesteld dat de hulp tijde-
lijk is. Voor structurele problemen
moet het maatschappelijk werk of
eventueel het RIAGG worden inge-
schakeld. De ouderenadviseur kan

de oudere zo nodig naar deze in-
stellingen verwijzen. De ouderen-
adviseur is ook niet de aange-
wezen persoon om te helpen met
het schrijven van brieven of het in-
vullen van formulieren. Formulie-
ren worden uitsluitend samen
met de hulpvrager ingevuld voor
die zaken die op dat moment aan
de orde zijn. Voor andere formulie-
ren en/of brieven kan via de SWOV
hulp van vrijwilligers worden in-
geschakeld.

De ouderenadviseur zal de hulp-
vragen registreren, uiteraard met
in achtneming van de privacy van
betrokkenen. Een voordeel van de-
ze registratie is dat bij een nieuwe
hulpvraag de gegevens bekend zijn
en er dus veel sneller op die nieu-
we vraag ingespeeld kan worden.

Hoe komt de ouderenadviseur in
contact met degenen voor wie
deze hulp bestemd is?
Op verzoek van de betrokkene
en/of van de mantelzorg (kinderen
of anderen in de naaste omgeving
van de oudere). Via het huisbezoek
dat afgelegd wordt bij ouderen
vanaf 77 jaar. Via intake voor alar-
mering of maaltijdvoorziening,
degene die deze intake doet kan
voorstellen een bezoek van de ou-
derenadviseur aan te vragen. Via
het loket voor wonen, zorg en wel-
zijn dat in oprichting is.

De ouderenadviseur is voorlopig
voor één jaar aangesteld, na deze
periode zal worden bekeken of de
ze functie zodanig in een behoefte
voorziet dat verlenging noodzake
lijk is.

Wel of geen vrijliggend
fietspad langs de
Wildenborchseweg?
De informatieavond die vorige
week maandagavond in de Ka-
pel in de buurtschap Wilden-
borch door de gemeente Vor-
den en Lochem werd georgani-
seerd, werd goed bezocht. De in-
steek van deze avond was om de
mening van de buurtbewoners
te horen over het" nut, de nood-
zaak en de mogelijkheid" voor
een vrijliggend fietspad langs
de Wildenborchseweg ( in Vor-
den) en de Vordenseweg (in Lo-
chem). Op verzoek van beide ge
meenten voert het ingenieurs-
bureau Royal Haskoning daar-
toe een onderzoek uit.

Tijdens deze informatievond lagen
de meningen van de aanwezigen
in de Kapel nogal uiteen. Een
groep van de "om en aanwonen-
den" is van mening dat eerst moet
worden afgewacht wat het effect
zal zijn van de maatregelen die de
gemeente Vorden op de Wilden-
borchseweg wil treffen, zoals pla-
teaus bij zes kruisingen en een
maximumsnelheid van 60 kilome
ter. Daarna onderzoeken of een
vrijliggend fietspad wel nodig is.
Indien de uiteindelijke conclusie

zal zijn dat er toch een vrijliggend
fietspad moet komen, dan het
liefst aan de westzijde van de weg.
Aan de westzijde liggen bijvoor-
beeld het zwembad in Vorden en
Ruighenrode op Lochems grondge
bied.

Ook was een groep "direct betrok-
kenen" van mening dat er hele
maal geen vrijliggend fietspad
hoeft te komen. "Mensen die van
Vorden naar Lochem fietsen of an-
dersom van Lochem naar Vorden,
fietsen toch meestal "binnen-
door". En zo argumenteerde deze
groep, "een vrijliggend fietspad
wordt toch alleen maar door toe
risten gebruikt. Bovendien rijden
er s'winters maar weinig mensen
met de fiets over de Wildenborch-
seweg"!

Dus nogal wat tegenstrijdige me
ningen in de Kapel. Dat bleek de af-
gelopen dagen ook nog eens over-
duidelijk uit ingezonden brieven
die in de regionale pers versche-
nen. Ook daaruit bleek dat de één
wel een vrijliggend fietspad wil en
voor de ander hoeft het helemaal
niet! Wordt vervolgd!

Hemel & Aarde
Het beelhouwatelier "Hemel &
Aarde" van Annemarie Willem-
sen aan de Schuttestraat 8, start
donderdag 26 juni met een 4
daagse beeldhouwworkshop
die tot en met zondag 29 juni el-
ke dag in haar atelier gehouden
wordt. Er wordt gewerkt met of
albast of speksteen. De prijs be-
draagt 150 euro inclusief lunch,
maar exclusief steen.

Al een aantal jaren is een vast
groepje cursisten op maandag-
avond in het atelier van Annema-
rie Willemsen bezig met het ma-
ken van beelden in hout en steen.
Een ieder doet dat op geheel eigen

wijze, naar eigen idee of thema.
Op zaterdag 5 juli en zondag 6 juli
kan het werk van deze cursisten
bekeken worden.

Beeldhouwatelier "Hemel & Aar-
de" houdt in de maand juli op de
vrijdagen 4,11,18 en 25 juli "open
atelier"

Iedereen is dan welkom om een
dagdeel of een hele dag een zachte
steen te bewerken. Gereedschap
en steen zijn in het atelier aanwe
zig.

Voor nadere inlichtingen kan men
bellen 0575- 546591.

Amnesty op de
weekmarkt
De werkgroep van Amnesty Inter-
national in Vorden staat komende
vrijdag op de weekmarkt met de
actie "Paspoort alstublieft" waar-
bij Amnesty een paspoort vraagt
voor rechteloze Russen.
Zonder paspoort kun je in Rusland
geen opleiding volgen, niet trou-
wen, geen baan krijgen, geen me
dische hulp krijgen en geen huis
kopen. Een onmogelijke situatie,
waarin honderduizenden Russen
terechtkomen doordat ze in okto-
ber geen nieuw paspoort kunnen
aanvragen.
Bij het samenvoegen van 15 staten
uit de Sovjet-Unie tot de Russische
Federatie had de bevolking een-
zelfde Sovjetpaspoort. Deze pas-
poorten zijn tot nu toe geldig ge
bleven, ook in de nieuwe staten.
Eind 2003 worden de passen ongel-
dig en de nieuwe documenten
moeten voor l oktober worden
aangevraagd. Bij het aanvragen
van nieuwe paspoorten worden
minderheden bewust achterge
steld. Vooral het regionale registra-
tiesysteem, dat nog uit de Sovjet-
tijd is, leidt tot grove discriminatie
van etnische bevolkingsgroepen.
Regionale en lokale overheden
weigeren grote groepen mensen te
registreren. Mensen die zich niet
kunnen laten registreren krijgen
geen paspoort en zijn vogelvrij. Ze
kunnen geen gebruik maen van
hun burgerrechten en worden het
slachtoffer van ernstige vormen
van discriminatie en geweld. Het
kan er zelfs toe leiden dat mensen
zonder papieren als illegale vreem-
deling het land worden uitgezet.
Het systeem is diverse keren on-
grondwettelijk verklaard, maar
wordt door lokale en regionale
overheden nog volop toegepast
Vooral minderheden worden de
dupe. Op de markt vraagt Amnesty
om handtekeningen op zoge
naamde russische 'paspoorten'.
Deze handtekeningen worden
aangeboden aan president Poetin.
De ondertekenaars vragen Poetin
iedereen gelijke toegang te geven
tot het wettelijk recht op staats-
burgerschap. Zoals gebruikelijk
kunnen op de markt ook artikelen
van Amnesty gekocht worden. De
opbrengst daarvan wordt ingezet
op activiteiten voor Amnesty.

Win een Fair Trade
kookpakket

Zij maakt 't! Wat maakt u er-
van? Met al die lekkere nieuwe
foodproducten nodigen we u
uit om uw lekkerste recept met
Fair Trade ingrediënten te be-
denken, te proeven en in te stu-
ren. De 15 origineelste en lek-
kerste recepten belonen we met
een Fair Trade kookpakket
t.w.v. € 35,-.

Stuur uw recept vóór 15 oktober in
naar: Fair Trade receptenwed-

strijd, Postbus 115, 4100 AC Cul-
emborg.
Vermeld daarbij uw naam, adres
en de Wereldwinkel waar u uw in-
grediënten hebt gekocht. De wi-
naars ontvangen in december per-
soonlijk bericht.

De Fair Trade producten zijn ver-
krijgbaar bij Wereldwinkel Vor-
den aan de Raadhuisstraat 6.
De winkel is geopend van maan-
dagmiddag t/m zaterdag.

Fietsvierdaagse Jong Gelre
De afdeling Vorden/ Warnsveld
van Jong Gelre organiseert van-
af maandag 7 juli tot en met
donderdag 10 juli voor de 25e
keer een avoiidfietsvierdaagse.

De afstand bedraagt elke avond 25
kilometer. De start is tussen 18.30
en 20.00 uur vanaf het Dorpscen-

trum in Vorden. De eerste avond
fietsen de deelnemers richting
Wildenborch. Verder zijn er fraaie
routes uitgestippeld naar Wich-
mond/Vierakker, richting Warken
en richting Linde. Voor de groep
met het grootst aantal deelnemers
wordt een beker beschikbaar ge
steld.



Barendsen Vorden b.v.

200 JAAR

In verband met de

feestelijkheden rondom

het 200-jarig bestaan van

H Barendsen Vorden b.v. zijn

Etos Barendsen en Fixet

Barendsen op

vrijdag 27 juni gesloten

vanaf 13.00 uur.

Op zaterdag 28 juni zijn

beide winkels weer

geopend op de gewone

tijden.

dames- en

STO

De. mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

van Apart in 'Baalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen

• Getrommelde stenen • Betonklinkers "Tegels te kust

en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-

elementen •Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.

Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Jh*.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fonsJansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Te huur:

paardenstallen
met voll. verzorging, buitenbak

met verlichting, drainage en
springmat. Ruime boxen en

weidegang, dicht bij de bossen.

Paardenpension 't Maller
Beunkstege 4, Vorden,
Tel. (0575) 46 72 53

Verhuisbericht
Mevrouw DJ. Oldenhave-

Dikkeboer is verhuisd
van De Delle 105 te Vorden

naar Stichting Sutfene,
Leeuweriklaan 26
7203 JE Zutphen

SLANK - FIT en GEZOND?

Wilt u:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

MODE
herenmode

RKOOP
26, 27 en 28 juni a.s.

ZOMERCOLLECTIE MOET WEER
PLAATS MAKEN VOOR

DE NIEUWE WINTERCOLLECTIE
DUS . . . ALLES MOET WEG!!!

KOFFIE STAAT KLAAR!!!

Lochemseweg 120 - Harfsen - Tel. (0573) 43 12 02 • Elke woensdag gesloten.
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86
E-mail: infoCcVweevers.nl
Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
U itg'everij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10
L

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: . WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT;

UCHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

«••
ISO 9002

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23



Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

VLAAI VAN DE WEEK:

Verse vruchtenvlaai €5.75
Witte bollen

6 halen 5 betalen

Vordense kruidkoek € 1.75

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Appelcake €3.25

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Kijk

voor

nieuws

ook op:

Deze week supervoordeel

Magere runderlappen 1 KNO c4."
Rundermuis 1 kiio c 4."
Varkenslappen UNO c2."
8 Knakworsten
"echte knakkers" c2.25

5 Gebraden
gehaktballen c1.95

4 Saté gordon bleus c1.95

Elke week op de marktin Vorden UW

Weekpakket vleeswaren

100 gr AMB. ACHTERHAM

100 gr BOTERHAMWORST

100 gr FRICANDO

NU VOOR

o Bos rozen a 20 st.
o 2 Bossen bloemen
• Diverse soorten vetplanten

voor binnen

« Gemengd boeket

499
C 00 Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Wij feliciteren onze parttime medewerksters
Moniek, L/sa, Esther en Angela

met het behalen van hun diploma.

Voor alle geslaagden uit de gemeente Vorden,
die hun diploma of cijferlijst laten zien, hebben we een

GRATIS Slush Puppie ijsdrank
op vrijdag 27 juni a.s.

food for all
Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

STICHTING EVENEMENTEN VORDEN
Wij bedanken allen die ons hebben geholpen bij het MIDZOMERFEEST.
In het bijzonder

Hoofdsponsor:
Kelner Service Peter Mooij, Vorden

Fashion Corner
Weulen - Kranenbarg tankstation
Autorijschool Ruesink
Sueters huishoud-muziek-speelgoed en kadoshop
Peters schildersbedrijf en spuitinrichting
Super de Boer Yvonne & Wilbert Grotenhuys
Roosenstein Quality Wear
Restaurant De Rotonde

The Vacuumcleaners
Chin.- Ind. Restaurant Fan Sheng
Bargeman Vorden
Wiltink Installatiebedrijf
Loonbedrijf Groot Enzerink
Sportcafé 't Jebbink
Siemerink juwelier / opticien
Bertus Waarle Kerstbomen en honing

Ford auto
Profile Bleumink
Mulderij aanleg / onderhoud en sierbestrating
Ter Bogt Voegersbedrijf
Lubron personeelorganisatie
Schotpoort traffic center
Asya Restaurant pizza & shoarma
Evenementenburo Ambiance

Welkoop
Barendsen Vorden bv
Euro Connect
Meubel Design Vorden
Bulten tegelbedrijf
Kettelerij Bloembinderij
Drogisterij Ten Kate
Giesen schoenmode
V.H.O./Hans Kup
Dak- en wandmontage Vorden
Jansen Metaalwaren Vorden
Café Restaurant De Herberg
Wim Polman interieurs
Fuell rockband
Wolsing
allen te Vorden.

Zutphen / Lochem
Vorden/zutphen
Zelhem
Steenderen
Hengelo (gld)
Eerbeek
Vorden/Hengelo (gld)
Zelhem

en Gemeente, omwonenden, bezoekers en vrijwilligers!

Tot het volgende STEVO-VEESTJE !

Ruim 6600 langdurig zieken

en gehandicapten gaan met

de Zonnebloem op vakantie.

U kunt de Zonnebloem helpen

om haar vakanties voor zieken

en gehandicapten betaalbaar

te houden.

Tel. (076) 564 63 62 www.zonnebloem.nl de Zonnebloem'



"Na een depressie van driejaar nam journaliste Margriet Marbus medicijnen"

Ik ben gelukkig weer mezelf
"Lijkt het je wat?" vroeg Jeroen van Baaren, de man van Anita
Witzier en een bekende televisieproducent. Of ik een televisiepro-
gramma wilde presenteren. Ik dacht: dit is mijn kans. Maar ik voelde
geen opwinding, geen enthousiasme. "Misschien/' hoorde ik mijn
lauwe reactie. "Ik ben wel gelukkig, met mijn schrijfwerk."Ik besefte
ondertussen donders goed dat ik deze kans verknalde. "Eh... we mai-
len nog wel,"zei Van Baaren verbaasd. Einde gesprek. Eenmaal thuis
besefte ik dat ik mezelf niet meer herkende. Dit was de tweede keer
dat ik zo'n aanbod verpestte. En ik voelde niet eens spijt. Moest hier
niet iets gebeuren?

Depressief zijn. Hoe leg ik dat uit? Ik was

niet verdrietig, kwaad, chagrijnig of somber.

Mijn emoties verdwenen langzaam onder

een dikke, donkere deken. Ik werd vlak.

Onverschillig. Onbereikbaar. En bang soms,

als ik me afvroeg of dit ooit over ging. Mijn

vrienden merkten weinig, vonden me

hoogstens wat ongeïnteresseerd. "Sorry.
Druk,"zei ik dan.

Zonnestralen op mijn gezicht, kraaiende

kinderstemmen, taartjes en thee. Ik
stond tussen vrolijke mensen tijdens een
picknick in het Amsterdamse bos en
voelde me een buitenstaander. Niet blij,
niet gelukkig zoals die anderen. Ik ga nu

iets ondernemen, besloot ik. In driejaar
tijd was ik veranderd van een energiek,
vrolijk mens in een soort zombie.
Medicijnen. Zouden die iets oplossen?
De oorzaak van de depressie? Geen idee! Ik

was gezond, rijk, hoog opgeleid, zie er leuk

uit, heb een goede relatie, een lief kind,

woon prachtig, heb vrienden zat en interes-

sant werk waarvoor ik de hele wereld rond-

reisde. Oké, ik had een rotjeugd en was ooit
eens overspannen. Maar dat was allemaal

lang geleden. En er zijn nog altijd veel meer

mensen met een verleden niet depressief

dan wel.

Thuis van de picknick pakte ik de telefoon
en belde vriendin Babette, die ooit depres-

sief was. "Ik voel me slecht, "zei ik. "Ik voel
eigenlijk helemaal niets meer. Ik wil met je
praten over jouw medicijnen."

Waarom wachtte ik zo lang met actie? Al

jaren voelde ik me steeds slechter in mijn

vel zitten. Ik bezocht mijn huisarts. Wat hij

dacht was duidelijk: aanstelleritus. Al had ik

alle symptomen van een depressie.

Lusteloosheid, geen zin in afspraken met

vrienden, fysieke klachten: huiduitslag en

een onregelmatige ongesteldheid, concen-

tratiestoornissen, geen zin in seks, slape-

loosheid,angstaanvallenenvaakzómoe,zó

lusteloos zijn dat ik soms dacht: als ik mor-

gen niet wakker word, nou én?

Ik deed er alles aan om mezelf op te pep-

pen. Niet drinken. Sporten. Homeopathie.

Produkten uit de natuurwinkel eten. Vrij
nemen. Slaapmiddelen. Acupunctuur. Leuk

werk aannemen. Alternatieve therapieën.

Zonvakanties. Psychotherapie. Het hielp
allemaal niets: het ging slechter en slechter.

Maar medicijnen? Ik wilde er niet aan. Want

een bezoek aan de therapeut of antidepres-
siva slikken is vaak nog aanleiding voor het

stempel 'gestoord'. Dat vond ik eng, al wist ik
hoe beperkt die denkbeelden waren.

Babette wist een goede psychiater. Een
man die in normaal Nederlands zei waar
het op stond. Ze gaf me zijn mailadres.
"Beste mijnheer," mailde ik. "Ik voel me
depressief. Kan ik daar met u over pra-

Voorlichtingsbrochure 'Vrouw en depressie7

Voor vrouwen die meer willen weten over een depressie is een speciale bro-
chure 'Vrouw en Depressie' beschikbaar. Deze geeft voorlichting over de ziek-
te, hoe je ermee om kunt gaan en watje van behandelingen en medicatie kunt
verwachten. De brochure is gratis op te vragen bij de huisarts, de apotheek of
bij de Depressie Stichting: tel: 0900 - 9039039 of kijk op de website
www.depressiestichting.nl

Ga op tijd naar de huisarts!

Ruim 30% van depressieve mensen wacht langer dan zes maanden voordat zij
hulp zoeken. Opvallend hierbij is dat hierin geen verschillen tussen mannen

en vrouwen bestaan. De zelftest op deze pagina helpt om te bepalen of u last
heeft van een depressie. Als u geen last heeft van symptomen, maar toch niet
lekker in uw vel zit, is het altijd raadzaam om naar een arts te gaan.

Margriet Marbus

ten?"De arts antwoordde meteen. "Beste
Margriet, Morgen maar gelijk? Anders kan
ik pas over drie weken."

Die volgende dag beantwoordde de man

voor me niet bepaald aan het cliché-
beeld van een psychiater. Spijkerbroek,

poloshirt, knap gezicht. "Zeg het eens, zei
hij. Ik somde mijn klachten op. "fen
depressie," bevestigde de arts. "Komen
die in je familie voor?" Ja. Opa was altijd
somber. Mijn vader en moeder hadden
allebei depressieve perioden. Één van
mijn broers gebruikte antidepressiva en
een zus verdenk ik ook van chronisch

ongelukkigheid.
"Margriet," zegt de arts. "Je bent mis-

schien erfelijk belast. Probeer medicij-
nen. Het werkt zoals bij suikerpatiënten.
Zij nemen elke dag insuline en jij hebt
misschien elke dag een pilletje nodig
voor een goed gevoel." Hij adviseert me

twee verschillende middelen. "Kijk op
internet voor reacties van gebruikers,"
zegt hij ook. "Je moet zelf kiezen."Ik vind
een hoop informatie, ook over forse bij-
werkingen van de eerste weken. Ik koos
uiteindelijk voor Zoloft, wat me milder
spul leek dan andere middelen.
Ik kreeg bijwerkingen: zweten, misselijk-

heid, dubbel zien, ergere slapeloosheid, tril-
len, evenwichtsstoornissen. Stoppen?

"Nee!" maande mijn arts."Doorgaan!"Na zes

weken sloeg het medicijn aan. Ik kreeg

weer zin in dingen. Ging met mijn zoontje
naar Artis. Bezocht vrienden in New York en

Marseille. Werd weer eens normaal kwaad
als ik in een hondedrol stapte, jankte mee

met een zielige film. Mensen zeiden:"je ziet
er goed uit!" Na vijf maanden Zoloft voelde

ik me eindelijk als vóór de depressie. Ik gaf

met vrienden een groot nieuwjaarsfeest

met veel oliebollen en champagne.
"Gelukkig nieuwjaar!" Ik was er weer.

Vijf vragen aan de psychiater
Dr. Bram Bakker is psychiater in het Amsterdamse Lucas Andreas
Ziekenhuis. Bakker is gespecialiseerd in terugkerende depressies,
de zogenaamde 'zware gevallen'. Zijn boek 'Te gek om los te lopen'
verscheen zojuist bij uitgeverij De Arbeiderspers.

Bram Bakker, Psychiater

Zie je veel vrouwen die aankomen van
antidepressiva? "Ja. Het gemiddelde is

vier kilo erbij. Maar de één, die aanleg

heeft, komt tien kilo aan en de ander niets.

Dit verschilt ook per antidepressivum: van

de ene pil kom je meer aan dan van de

andere."

Zie je verschillen tussen mannen en
vrouwen als het om depressie gaat? "Ik
zie tweemaal zoveel vrouwen als mannen.

Mannen lopen vaak langer met hun klach-

ten rond. Vrouwen zijn meer geneigd de

oorzaak van de klachten aan zichzelf toe

te schrijven."

Verdienen vrouwen een andere behan-
deling dan mannen? "Nee. Ik denk wel dat

je bij de behandeling goed moet kijken
naar de bijwerkingen van een medicijn.

Vrouwen zijn psychisch gevoeliger voor

gewichtstoename. Bij vrouwen kijk ik of

het medicijn die bijwerking zoveel moge-
lijk beperkt. Een man moetje geen medi-

cijn voorschrijven waardoor hij amper of

geen orgasme meer krijgt. Verder merk ik

dat je bij mannen confronterender kunt

zijn in je benadering dan bij vrouwen."

Hoe stel je een behandeling vast: welke
keuzes kan een patiënt maken en doe je
dat in overleg? "Stap één is datje met een

patiënt overeenstemming krijgt over de

diagnose. Als ik zeg :"volgens mij bent u

depressief "en de patiënt vindt van niet, is
er geen sprake van behandeling. Daarna

moet je overeenstemming bereiken over

de behandeling. Je kunt iemand geen
medicijnen voorschrijven als ie die niet wil

slikken. Alles gaat in overleg."

De twee belangrijkste
symptomen zijn:

Je .voelt je ai minstens twee
weken bijna iedere dag somber,
verdrietig of leeg:
Üja O nee

Je hebt geen interesse meer of
plezier in dingen die je vroeger
leuk vond:
Üja G nee

Overige symptomen:

Je bent besluiteloos of kan je
slecht concentreren:
u ja G nee

Je voelt je waardeloos
of schuldig:
G ja G nee

Je denkt veel aan de dood:
G ja G nee

Je bent rusteloos of denkt traag:
G ja G nee

Je hebt geen fut meer, of bent
continu vermoeid:
G ja G nee

Je slaapt slecht of juist
overmatig veel:
G ja G nee

Je hebt minder of juist duidelijk
meer eetlust dan vroegen
G ja G nee

Wanneer is er
sprake van depressie:

a. Als vraag 1 en 2 met ja beant-
woord is en 3 of meer van de
andere vragen met ja zijn
beantwoord, dan is er sprake
van een depressie.

b. Als vraag 1 of 2 met ja beant-
woord is en 4 of meer van de
andere vragen met ja zijn
beantwoord, dan is er sprake
van een depressie.

c. Als vraag 1 en/of 2 met ja beant-
woord is en 3 of minder van de
andere vragen met ja zijn
beantwoord, dan is er mogelijk
sprake van een depressie.

d. Als vraag 1 en 2 met nee zijn
beantwoord, maar 1 of meer-
dere van de andere vragen zijn
met ja beantwoord, dan is er
waarschijnlijk geen depressie.

Wat is de kracht van antidepressiva in de
behandeling? "Uit de praktijk blijkt dat

mensen die tijdens hun eerste depressie

medicijnen gebruiken en ook blijven

gebruiken, de hoogste kans op genezing

hebben. Daarmee bedoel ik: dat de kwaal

later in het leven niet meer terugkomt.

Depressie is namelijk een ziekte. Net als

suikerziekte."

Nuttig adres
De Depressie Stichting:
0900 - 9039039

De Informatie- en Advieslijn van
de Depressie Stichting is te berei-
ken op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur.

Website:
www.depressiestichting.nl



WAANZINNIGE OPRUIMINGS WEKEN
TAPIJT/KARPETTEN

Tapijt Bonaparte 'Capello'
In blauw of beige, 400 breed van 89,- nuOP=OP 49?5

Hoogpooltapijt 'Allegro'
Kleur rood, 400 breed van 164,- nu OP=OP 98.
Parade 'Corsa' 400 breed
Keuze uit 20 kleuren van 79,- nu OP=OP 59.-
Projecttapijt 'Piano'
400 breed in blauw of groen van 84,- nu OP=OP 49?5

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

Clicklaminaat
Keuze uit 4 houtdessins oprui m ing s prijs per m2

Vinyl in diverse kleuren en dessins
400 br. van 62,60 nu 44,- / 200 br. van 31,30 nu

Coral schoonloopmatten | Q95
60 x 90. In diverse kleuren van 39,95 nu OP=OP l «/•

12.-
22.-

Bankstel in lamous stof
Lichtbruin 2+3-zits van 2310,- nu

Bankstel leren kuipmodel
Eiken/bruin 3+1+1-zits van 3345,- nu 2495.-
Buffetkast kersen in de olie
Strak model van l 745,- nu 1295,
Eetkamertafel/kersen in de olie
180 x 90 cm van 710,- nu 535.-
Apothekerskast massief grenen | ftQQ
veel laden/165 breed van 2110,-nu l U-/O.

Vitrine/schuifdeurkast
Koloniaal kleur van l 575, nu 1098.-
KOOPJES IN RELAX-, DRAAI- EN SENIORENFAUTEUILS
SLAAPKAMERS • WANDMEUBELEN - EETHOEKEN ETC.

Meer aan 300 tapijtcouponnen in 200, 400 en 500 breed
van 1 tot 12 meter, kom snel want uw maat is er vast bij!

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

in a a k t h e. t
meubelen

H e. l m VIJFENVEERTIG JAAR

SLAAPKAMER/WONINGTEXTIEL
Katoenen zomerdekbedden anti-allergisch

l-persoons 135x200 van 45,00 voor

extra lang 135x220 van 52,50 voor

2-persoons 200x200 van 69,00 voor

lits-jumeaux 240x200 van 79,00 voor

extra lang 240x220 van 89,00 voor

39.95

45.-
59.95

69?5

79?5

Dekbedovertrekken NU UITZOEKEN

Diverse dessins 1-persoons vanaf

2-persoons vanaf

Lits-jumeaux vanaf

l £•

29.

Wasbare Dupoint Comforel hoofdkussens 3005

Met rits van 25,- voor 22 ,50 2 STUKS ̂ C J^/«

Zomerdekens 100% katoen dessin Claudia

160x250 van 55,- voor

2-persoons van 79,- voor

_ lits-jumeaux van 85,- voor

Vitragesw • «. • u*j x~ _*

op diverse hoogtes, uitzoeken van de rol per nieter

45.-

75J-
495

w w w . h e l m i n k m e u b e f e n . n l
m o o t h i j

AANBIEDING

AANBIEDING
Zomerjassen nu -15%
Korte broek 'Sierra'
van € 29.95 nu voor € 19.95

Afritsbroek 'Eiger'
van € 39.75 nu voor € 29.95

Diverse
polo's T-shirts etc. -25%

Kom nu voor uw zomerkleding naar:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 21 39

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal mcrx. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795P°

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

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

TE KOOP: Woonboerderij
Kanaaldijk 2

7241 TE Lochem
Vraagprijs € 875.000,- k.k.

Op heerlijke plek in het buitengebied, temidden van hoog opgaande
oude eiken, het Twentekanaal en het geaccidenteerde terrein van de
Berkelvallei gelegen woonboerderij.
Perceeloppervlakte 5.487 m2. Inhoud woning ca. 1250 m3.
Renovatie 1975.
Indeling: entree, woonkeuken met boezem, binnenhal met toilet, bad-
kamer met ligbad, toilet en douche, grote - tot woonkamer verbouwde -
deel met studeerhoek, tuindeur en inbouwhaard, slaapkamer, provisie-
kelder, opkamer.
Verdieping: werkkamer met prachtig uitzicht en grote zolder.
Naast de oorspronkelijke boerderij is de aanbouw gerealiseerd met
4 kamers, pantry en badkamer.
Grote schuur (10x 13 m). Rondom het huis bevindt zich een ruime
landschappelijke tuin.
Verwarming CV gas. Gedeeltelijk voorzien van dakisolatie en isolerende
beglazing. Warmwater d.m.v. CV-ketel.
Vrijstaande houten schuur en 4-roedige berg.
Onderhoud binnen en buiten goed.

Aanvaarding in overleg.

TE KOOP: Woonboerderij
Venneweg 7

7255 NX Hengelo (Gld.)
Koopsom € 510.000,- k.k.

Op prachtige locatie in een omgeving van rust en ruimte gelegen woon-
boerderij met eigen toegangsweg. Grenzend aan de bosgebieden van
de landgoederen 't Zand en 't Klooster. Golfbaan in naaste omgeving.
Inhoud ca. 550 m3. Perceelsgrootte 6445 m2.
Oppervlakte bijgebouwen ca. 180 m2.
Indeling: hal, toilet, woonkamer met open keuken, badkamer met bad,
douche en vaste wastafel, 2 slaapkamers.
1e verdieping: overloop, 2 slaapkamers.
Verwarming d.m.v. houtgestookte speksteenkachel.

TE KOOP: Bungalow met garage
Berkenlaan 20

7255 XD Hengelo (Gld.)
Vraagprijs € 232.500,- k.k.

Op mooie locatie aan rustige straat nabij centrum gelegen bungalow met
grote garage en ruime besloten tuin.
Oppervlakte 563 m2. Inhoud woning ca. 240 m3.
Indeling: hal, toilet, woonkamer, keuken, badcel, slaapkamer, achter-
entree, kamer/berging.
Ruime garage voor twee auto's.
Ideale seniorenwoning.

Aanvaarding in overleg.

Aanvaarding in overleg.

AA
W

TE KOOP/HUUR:
Woonboerderij met garage

Boeyinkweg 4
7256 KS Keijenborg

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Op mooie locatie gelegen verbouwde woonboerderij met carport,
garage/berging. Inhoud ca. 450 m3. Oppervlakte garage ca. 65 m2

en carport ca. 50 m2 Perceelsoppervlakte ca. 1925 m2.
Indeling beg.grond: hal, toilet, douche, bijkeuken, keuken, berging,
woonkamer, 2 slaaapkamers.
Verdieping: overloop, 2 slaapkamers.
Verwarming d.m.v. kachels; warmwatervoorziening boiler.
Garage met kantoorruimte (verwarmd) met zolder.
Electra (krachtstroom). Eigen waterpompinstallatie.
Aangesloten op riolering. Aansluiting op waterleidingnet en aardgas
mogelijk.

Aanvaarding in overleg.

Te bevragen bij:

MAKELAARDIJ O.G. WENTINK
Zaarbelinkdijk 11 • 7256 KL Keijenborg • Tel. (0575) 46 17 79 • Fax (0575) 46 38 69 NVM



Oecumenische
openluchtdienst
Op zondagmorgen 29 juni a.s.
wordt er een oecumenische open-
luchtdienst gehouden bij kasteel
Suideras te Vierakker.
Het thema van de dienst zal zijn:
water. In de dienst zal blijken dat
mensen niet zonder water kun-
nen.
De koren van de beide kerken zul-
len meewerken aan deze dienst.
Voorgangers zijn ds. A. Hagoort en
frater Broekman.
Wilt u zelf zoveel mogelijk stoelen
meenemen? Bij slecht weer wordt
er uitgeweken naar de rooms-ka-
tholieke kerk.

GELUK'N

Advertentie

Roemeense wijnen
De Stichting Commissie Oost Europa Hengelo gld. heeft beslag weten
te leggen op 600 flessen Roemeense wijn van een uitstekende kwa-
liteit (volgens kenners).
Het betreft een Cabernet Sauvignon, een rode wijn uit het jaar 2000,
onder de naam BUCUR VILLA.
De wijn wordt geleverd door Vinterra International SA een nog jong
Roemeens-Nederlands bedrijf.
In het najaar wil de Commissie een avond organiseren waar , naast
de gebruikelijke informatie over het reilen en zeilen van de Roe-
meense projecten , ook gelegenheid zal worden gegeven om de wijn
te proeven en te kopen.
Voor wie echter niet kan wachten (we hopen dat dit er velen zullen
zijn) bestaat de mogelijk om nu al een fles, of liever nog een doos met
6 flessen, te kopen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Per fles ü
5,- en per doos n 30,-. Alweer volgens de kenners, een hele redelijke
prijs. Uiteraard komt een gedeelte van de opbrengst ten goede aan
onze projecten in Roemenië. Door het kopen van de wijn steunt u
niet alleen de projecten van onze Commissie maar ook de nog jonge
economie in Roemenië.
De wijn kunt u bestellen bij Jaap van Mourik, Singel l in Hengelo
Gld, tel. 0575463241.
We hopen dat we op korte termijn "nee"moeten verkopen echter we
hebben nog de mogelijkheid om een nabestelling te doen.

Opmaat naar tournee door Nederland

Tango Dorado in
Midzomeravondconcert
Tango Dorado is het enige orkest
ter wereld dat het repertoire
brengt van het beroemde Octeto
de Buenos Aires uit de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Dat achtkoppi-
ge orkest speelde toen al experi-
mentele composities van Astor Pi-
azzolla, zeer tegen de zin van de
Argentijnse overheid. Piazzolla
kreeg later, vooral na zijn dood, de
hem toekomende erkenning als
groot tango-componist. Vrijdag-
avond 27 juni is er in de Orangerie
bij Huize Rüurlo evenwel heel wat
méér te horen dan Piazzolla. Ook
de diverse stijlen van de traditio-
nele tango worden op sublieme
wijze ten gehore gebracht door
het zevenkopigge ensemble Tango
Dorado. Een keurmerk heeft zo'n
evenement niet nodig; dat het
plaatsvindt onder auspiciïn van de
Group Ruurlo for Arts and Music,
is bijzaak.

NAAR 'DE REGIO'
"We zijn nog verder dan Gronin-
gen gekomen, zelfs in Delfzijl ge-
weest", grapt Christiaan van He-
mert, artistiek leider en eerste ban-
doneonist. op de vraag of Tango
Dorado wel vaker in 'de regio' op-
treedt. Een typisch randstedelijk
clubje is het trouwens ook niet. Pi-
anist Margreet Markerink heeft
'wortels' in de noordoostelijke
Achterhoek. En Jacqueline Ede-
ling, de tweede bandoneonist,
denkt erover terug te keren naar

Enschede, waar zij door de grote
brand uit Roombeek werd verdre-
ven. Het optreden in Ruurlo gaat
nog net vooraf aan een grote tour-
nee door Nederland, waaraan Tan-
go Dorado op 31 augustus tijdens
de Amsterdamse Uitmarkt begint.

OOK OVER DE GRENS
Ojua herkomst van de orkestleden
heeft Tango Dorado al een zeker
internationaal cachet. Alexandre
Mota Kanji, de tweede violist, werd
geboren in Sao Paulo; de contra-
bassist Brice Soniano is Fransman
van origine. Maar het ensemble
gaat nu ook met zijn optredens de
grens over.
Groot succes oogstte het eerder dit
voorjaar in Stadtlohn (Duitsland)
en een tournee door Duitsland is
in voorbereiding.

BREED PALET VAN TANGO-
STIJLEN
De Argentijnse muziekgeschiede-
nis van de laatste halve eeuw kent
vele grote tango-componisten.
Naast Astor Piazzolla zijn dat be-
roemde orkestleiders als Pugliese,
Troilo en Calo. Van hen allen
brengt Tango Dorado schitterende
composities ten gehore.
De traditionele Argentijnse tango,
ook uiterst muzikaal gebracht,
ontbreekt evenmin op het reper-
toire. De artistieke leider licht de
uiteenlopende stijlen ter plekke
toe.

Reumo? Welke reuma?
Et zijn zo'n 130 verschillende
soorten reuma. Een op de tien
mensen heeft er last van. Ze
hebben alle met pijn en stijf-
heid In en rond gewrichten te
maken. Reumatoide artritis en
artrose zijn de meest bekende.

Andere zijn fibromvalgie, jeugd-
reuma,lupus en de ziekte nn

Als de dokter een vorm vin
reuma heeft vastgesteld, bij u
z t l f o f b i j i e m i n d ï j n w i e u
houdt, dan zit u met allerlei vra-

gen. Die kunnen meestal beant- bent u welkom. Bel gerust
woord worden door de Reuma-
ItjaDaarzlttenmensendieveel Vflor()| „
van reuma weten, van de ziekte
zrif en van de praktische pro-
blemen er omheen, soms uit moondoj t/m vrijdag
eigen ervaring. Met elke vraag 10 - tó uur (t 0,10 pmj

Of kijk op: www.reumalijn.nl

liTeumalijn
^* 0900-2030300

Nieuwe Cat minikraan voor
AOC-Oost in Doetinchem

AOC Oost-leerling Luuk Simmelink van de loonwerk-opleiding krijgt de sleutel overhandigd van Willem Hen-
driksen van Haank Mechanisatie B.V.

AOC Oost heeft als beroepsoplei-
ding traditioneel warme banden
met het bedrijfsleven. Enerzijds
via de stages, want een leerling
brengt ongeveer de helft van de
opleiding door op een praktijkbe-
drij f, en anderzijds is er samen-
werking op het gebied van nieuwe
ontwikkelingen.

Om de leerlingen ook op school
praktisch bezig te laten zijn, heeft
de Firma Haank samen met de im-
porteur Sieberg de aankoop van
een minikraan mogelijk gemaakt.
Een waardevolle aanvulling op het
programma dat wordt aangebo-

den aan de leerlingen van de Loon-
werk- en de Groenopleiding. De
leerlingen leren graven, maar ook
het onderhoud en de veiligheid
krijgen veel aandacht in het les-
programma. De kraan is al on-
middellijk ingezet bij de aanleg
van de schooltuin, een project dat
volledig is uitgedacht, begroot en
uitgewerkt door derde-jaars leer-
lingen van de Groenopleiding.
Voor de leerlingen van de Loon-
werk-opleiding speelt de firma
Haank een belangrijke rol. Bij het
bedrij f worde n jaarlijks trekkerke-
uringen verricht, waarbij de leer-
lingen hun eigen trekker mogen

meenemen. Importeur Sieberg
stelt aan het begin van elk school-
jaar een trekker met automatische
versnelling ter beschikking, zodat
de leerlingen ook de bediening
van moderne trekkers kan oefe-
nen.

Techniekleerkracht Carel Horstink
is natuurlijk erg blij met de nieu-
we minikraan, maar op de vraag of
al zijn wensen nu zijn vervuld, is
het antwoord ontkennend. Op het
verlanglijstje staan nu nog investe-
ringen in DGPS (Global Positio-
ning System) en meer lestijd voor
leerlingen.

Uitslag Paaskruiswoordpuzzel en
Ideurwedstrijd Weekblad Contact

De uitslag van de kruiswoordpuzzel die in het paasnummer van Weekblad Contact stond is als volgt:

PAASPUZZEL 2003
12,50
10,00
7,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

H. Mulder
A. van de Kamer
R. Decanije
E. Rogmans
J.M. Voor 't Hekke
M. Huitink-Tankink
H. Eykelkamp-Lanters
G. Hans
A. Megelink-Nijland
J.F. Wullink

Biesterveld 21
Wildenborgseweg 8
Galgengoorweg 7
ündeseweg la
Prunuslaan 17
Vloed 5
Kon. Julianalaan 41
Gerst 2
Ruiterboschweg 5
Het Heyink l

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD
In het paasnummer plaatsten wij in samenwerking met Ponypark Slagharen een kleurwedstrijd. Ruim 100 in-
zendingen kwamen binnen waaruit een deskundige jury de volgende prijswinnaars aanwees.
De hoofdprijs is een schitterend cowboy- of indianenpak en een gratis toegangskaart om met 4 personen het
attractiepark te bezoeken.
Ook waren er 10 speciale toegangskaarten te winnen. De winnaars hebben elk samen met 3 familieleden gra-
tis toegang tot het attractiepark.

Hoofdprijs:
1;

2.
3.
4,
5.
6.
7;
8.
9,
10.

RomydeHart
Bianca Nijhof
Kevin Vliem
Tara Vossers
Vera Hukker
Sioney Wagenvoort
Damian Krijgh
Jenny Bergervoet
Iris Bleumink
Arjan Knoef
Esther Bergervoet

HoetinkhoföO
Sikkeldreef43
Zutphenseweg 50
Sarinkkamp 77
Hazelnoot 3
Almenseweg 35
Plataanweg 7
Pastoorthuisstraat 30
De Beekoever 40
Burg. Galleestraat 28
Nobelstraat 4

Vorden
Doetinchem
Vorden
Hengelo
Ruurlo
Vorden
Hengelo
Keijenborg
Zutphen
Vorden
Borculo

ALLE PRIJSWINNAARS GEFELICITEERD
De prijzen zijn tot en met 4 juli 2003 af te halen aan ons adres:
Drukkerij Weevers, Weekblad Contact, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.



FIEX4U FLEX4U BEWIJST ZICH

SINDS 1994 ALS

SPECIALIST IN CALL-

__„_„ CENTERDIENSTEN IN

MET NAME DE FOOD- EN AGROBUSINESS EN HET UITZENDEN EN DETACHEREN VAN

ADMINISTRATIEF PERSONEEL OP REGIONAAL NIVEAU. WIJ ZIJN EEN KLEINSCHALIGE

ORGANISATIE DIE GROOT DENKT ALS HET GAAT OM HET BIEDEN VAN TOTAALOPLOSSINGEN OP HET

GEBIED VAN TELECOMMUNICATIE, COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN ADMINISTRATIEF WERK.

FLEX4U STAAT VOOR FLEXIBILITEIT, SUPPORT EN KLANTVRIENDELIJKHEID.

Op dit moment zijn wij op zoek naar zeer gemotiveerde kandidaten voor de
volgende vacatures:

FRONTOFFICE-MEDEWERKER

40 uur per week (juli-augustus)

• Samen met de overige medewerkers bent u verantwoordelijk voor alle
klantenvragen die telefonisch of aan de balie gesteld worden en de
administratieve afhandeling hiervan.

• U heeft een MBO werk- en denkniveau en beschikt over goede
communicatieve vaardigheden.

• Daarnaast bent u representatief, beschikt u over computerervaring en een
dienstverlenende instelling.

Werklocatie: Almen

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FINANCIEEL- EN HYPOTHEEKADVIES

36 uur per week (juli-december)

• U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met particulie-
ren, postafhandeling, beheer van de systemen en het verwerken van aan-
vragen.

• U beschikt over een MBO-BA-opleiding of vergelijkbaar, een hoge mate van
zelfstandigheid, goede communicatieve vaardigheden en ruime ervaring met
geautomatiseerde systemen. Ervaring in de financiële dienstverlening is een pre.

Werklocatie: Zutphen

ASSISTENT ACCOUNTANT

40 uur per week

• U ondersteunt collega's, stelt jaarrekeningen op, verzorgt belastingaangiftes
en adviseert en begeleidt relaties.

• Gevraagd wordt een accurate en cliëntgerichte instelling met een opleiding op
HEAO-/SPD-niveau. Relevante werkervaring is van belang. Bovendien heeft u
de intentie om door te groeien binnen het bedrijf.

Werklocatie: Lochem

SECRETARESSE

32 uur per week

• U verzorgt de postbehandeling, de afhandeling van het telefoonverkeer en de
gehele ondersteuning van de afdeling.

• U heeft een MBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring. Tevens bent
u accuraat, representatief en heeft u ervaring met Word en Excel.

Werklocatie: Zutphen

REAGEREN? HEEFT U INTERESSE IN ÉÉN VAN DE BOVENSTAANDE VACATURES DAN VERZOEKEN WIJ

U BINNEN 8 DAGEN UW BRIEF MET C.V. TE STUREN NAAR FLEX4U, T.A.V. SABINE OLDENHAVË,

POSTBUS 107, 7200 AC ZUTPHEN. TELEFOONNUMMER: 0575-438000.

World Vision

ik heb je nodig

Eigenlijk weet je wel hoe mijn leven eruit
ziet. Als je 80 cent per dag kunt missen,

kun je mijn leven veranderen.

giro 99 • world vision, amersfoort

bel 09000255 (10 ctpm)
of surf naar www.worldvision.nl

Goed in bijzondere
vakanties

Geef*
Giro 145 Breda
Ruim 6600 langdurig zieken

en gehandicapten gaan met de
Zonnebloem op vakantie.

de Zonnebloem
Postbus 2100 4800 CC Breda
Tel.(076)5646362
E-mail: info@zonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl

(«Ff
VOOR

GOEDE DOELEN



Molitie
Jong Gelre

varia GROEP VORDEN

LASERPATROL CONTROLE op 16
juni
Vorden, De Horsterkamp, 50 km/u,
van 14.00 tot 14.30 uur, aantal pas-
santen: 50, l overtreding waarvan
de snelheid 65 km/u was. Vorden,
Ruurloseweg, 50 km/u, van 14.45
tot 15.30 uur, aantal passanten:
85, Aantal overtredingen: 5,
hoogst gemeten snelheid is 65
km/uur. Tevens is een bestuurder
bekeurd voor het onterecht voeren
van de mistlichten.

Autoinbraak - Schoolhuisweg
17 juni 's middags
Een 51-jarige inwoonster uit Vor-
den deed aangifte van diefstal uit
haar auto. In de 10 minuten dat ze
bij de auto weg was (de auto stond

op een parkeerplaats bij het kerk-
hof) werd een portier geforceerd
en een handtas weggenomen.

Ook in de achterhoek wordt ge-
probeerd diverse bedrijven op te
lichten door het sturen van zoge-
naamde spooknota's. Het betreft
in alle gevallen een nota van de
Gouden Gids.
Het bedrag op de nota bedraagt
meestal ruim 570 euro. Op de no-
ta staat een logo was gelijkenis
vertoont met het originele loge
van de echte Gouden Gids. De po-
litie raadt de ontvangers van deze
nota's aan om bij twijfel contact
op te nemen met de Gouden Gids
en eventueel aangifte te doen bij
de politie.

Het politiebureau van Vorden is geopend van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 uur tot 13.00 uur. a
Het algemene telefonnummer is 0900-8844.

Zangdienst in de Dorpskerk
Op zondagavond 29 juni wordt
er in de Dorpskerk weer een
zangdienst gehouden. Dit on-
der het motto "Vorden zingt".
Liefhebbers van zang en mu-
ziek kunnen op deze avond dus
volop aan hun trekken komen.
De afgelopen tijd heeft men de
gelegenheid gehad om verzoe
kliederen door te geven en
daarvan is veelvuldig gebruik
gemaakt.

Het programma ziet er veelzijdig
uit en voor ene ieder zitten er wel
liedren bij die hem of haar zullen
aanspreken. Het belooft in ieder
geval een mooie muzikale avond
te worden en maakt een bezoek al-
leszins de moeite waard.

9

Er zal een korte overdenking wor-
den gehouden door ds. P. Booms-
ma uit Nijverdal over het thema
"Een nieuwe dag" en de muzikale

begeleiding is in handen van dhr.
W. Kuipers uit Apeldoorn. Hij zal
het orgel bespelen en evenals de
vorige keer heeft dhr. Kupers weer
een trompettist weten te regelen
in de persoon van Reik Heusink-
veld, die voor een extra feestelijk
tintje zal zorgen. Ze zullen samen
al ruim voor de aanvang beginnen
met het ten gehore brengen van
fraaie liederen. De kerk is dus al
vroegtijdig open.

Na afloop staat in 'de Voorde' de
koffie klaar en kan er gezellig na-
gepraat worden. Er kuSnnen dan
eveneens nieuwe verzoekjes wor-
den aangevraagd. Verder is er in
'de Voorde' een boekentafel waar
behalve boeken ook gedichten-
bundels, tijdschriften etc. gratis
worden uitgeleend voor jong en
oud.
lederee is uiteraard hartelijk wel-
kom!

R E C L A M E
DRUKWERK

Briljant reclamedrukwerk
verhoogt de attentiewaarde
van uw producten.
Wij zijn daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Vanaf vrijdag 29 augustus t/m
maandag l september wordt in de
Flevopolder het bekende "Low-
lands" festival georganiseerd. Le-
den van Jong Gelre Vorden/ Warns-
veld die daar gratis naar toe willen
kunnen zich opgeven bij Geert
Harmsen telf. 0575- 551488. Maar
dan verplichten ze zich wel om ge
durende deze drie dagen mee te
helpen bij parkeer- en campinbe-
heer op het festival!

Wandelen in
Pinetum 'de
Belten'
Op de dinsdagavonden in juli en
augustus is het ook deze zomer
weer mogelijk om onder leiding te
wandelen in het Pinetum 'de Bel-
ten' in Vorden. De collectie bijzon-
dere naaldbomen trekt ieder jaar
weer veel belangstelling. U hoeft
geen bomenkenner te zijn om van
de prachtige omgeving te genieten!
De verschillende vormen van de
900 (!) soorten coniferen, de kikker-
vijver met bloeiende waterlelies en
de rode gloed van de zvondzon ma-
ken deze rondgang tot iets heel spe-
ciaals.
De wandeling staat onder deskun-
dige leiding van een gids en vindt
plaats iedere dinsdag in juli en aug-
usus. Honden kunnen helaas niet
toegelaten worden.

Het Pinetum 'de Belten' is ook da-
gelijks geopend voor eigen bezoek.

paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 21 juni jl. was er een
springwedstrijd in Laren Gld., daar
behaalde Rebama Stempher met
Droopy een 3e prijs in de klasse B
cat. C.
Zondag 22 juni: Ponyconcours in
Empe, daar behaalden de volgende
deelnemers een prijs: Sebastiaan
Hamer met Yvonne een Ie prijs
klasse B cat. AB met 166 pnt.; Re
banna Stempher met Droopy een
Ie prijs klasse B cat. C (met 160
pnt.); Vera Kingma met Moortje
een Ie prijs klasse B cat. AB (met
158 pnt.); Wendy Beeftink met
Happy een 2e en een 4e prijs in de
klasse B cat. E (met 167-160 pun-
ten); Elodie Stokman met Passé
Partout een 5e prijs klasse LI (met
156 pnt.); Frederike Gotink met
Spetter een 2e en een 3e prijs in de
klasse LI cat. E (met 164-160 pun-
ten); Bart Hartman met H.H. Shar-
don een Ie prijs klasse LI cat. D
(168 pnt.); Nynke Woerts met Ta-

mara een 2e prijs in de klasse Ml
cat. D (159 pnt); Lisanne Schippers
met Pica een 3e prijs in de klasse
Ml cat. E 161 pnt.
Annemieke Mulderije met Card-
man behaalde in het L springen
een 3e prijs.

h engelsport

DE SNOEKBAARS
Tijdens een door de hengelaarsver-
eniging "De Snoekbaars" georgani-
seerde viswedstrijd voor senioren,
welke in de Berkel bij Zwiep werd
gehouden, werd er door de deelne-
mers in totaal 2960 gram vis gevan-
gen. De uitslag was als volgt: l J.
Groot Jebbink 720 gram; 2 W.Vree
man 600 gram; 3 R. Velhorst 350
gram; 4 W. Bulten 280 gram; 5 J.W.
Golstein 260 gram.
J.l. donderdag vond er opnieuw een
wedstrijd in Zwiep plaats, waarbij
1530 gram vis werd gevangen. De
uitslagen waren: l J.W. Golstein
300 gram; 2 J. Groot Jebbink 250; 3
H. Golstein 200; 4 A. Vruggink 200;
5 W. Vreeman 160 gram.
Tijdens een wedstrijd voor de
jeugd, welke in de vijver te Warns-
veld werd gehouden, werden 37
vissen gevangen met een totale
lengte van 3 meter en 15 cm. Win-
naar werd Carlos Waenink 5 stuks-
81 cm; 2 Luuk Heuvelink 5 stuks-
75 cm; 3 Raziel Rouwenhorst 6
stuks- 71 cm; 4 Mare Huetink 5
stuks- 68 cm; 5 Rik Sloot 4 stuks- 61
cm.

Skeeleren

"Het is natuurlijk prachtig dat on-
ze ploeg (Nefit) tot dusver alle wed-
strijden heeft gewonnen. Betekent
echter wel dat iedereen momen-
teel tegen ons rijdt. Voor de wed-
strijd van gisteren ( zaterdag 21 ju-
ni) hebben wij direct voor de aan-
val gekozen. Aanvallen is immers
de beste verdediging", aldus Vor-
denaar Arjan Mombarg een dag la-
ter. De Nefit-ploeg kreeg opnieuw
gelijk want het was uiteindelijk
Arjan Smit, de 25 jarige skeeleraar
uit Nijeveen, die tijdens de Univé
World on Wheels competitiewed-
strijd ( de vijfde etappe) met veel
overmacht de massasprint in 't
Harde won.
Een kwartier voor tijd zag het er
trouwens niet naar uit dat Smit
opnieuw zou zegvieren. In die fase
van de strijd was er namelijk een
kopgroep geformeerd bestaande
uit Klaas Slager, Arjan Mombarg,
de Fransman Cedric Michaud en
de Belgen Sander Armee en Stijn
van Hove. "Omdat wij met twee
man in deze kopgroep vertegen-
woordigd waren ( Arjan en Cedric

Michaud) hadden wij natuurlijk
niet de behoefte kopwerk te doen.
Mede omdat Erik Hulzebosch het
peloton controleerde. Het gevolg
was echter wel dat het tempo dus-
danig zakte, dat het peloton ons
anderhalve ronde voor het einde
achterhaalde", aldus Arjan Mom-
barg die zelf uiteindelijk in de
middenmoot van het peloton fi-
nishte.

Tijdens de gehele race was Cedric
Michaud de "gangmaker". Divere
demarrages, een poos alleen op
kop, samen met ploeggenoot Ar-
jan Smit een ontsnapping. Arjan
Mombarg: "Toen Smit en Michaud
alleen weg waren, vertrouwde Ar-
jan Smit toch niet helemaal op een
goede afloop. Om krachten te spa-
ren voor een eventuele massa-
sprint liet hij zich terugzakken",
aldus Arjan Mombarg. Van de man
in vorm, Arjan Smit, uiteindelijk
een goed koersinzicht want het
werd inderdaad de reeds vermelde
massasprint!

motorsport

ERWIN PLEKKENPOL UIT
HENGELO WINT DE
"SUPERKLASSE"
Erwin Plekkenpol uit Hengelo is er
dinsdagavond in geslaagd om tij-
dens de crosswedstrijd, welke
werd georganiseerd door de VAMC
"De Graafschaprijders" de Super-
klasse op zijn naam te schrijven.
Dit na een uitermate spannende-
strijd met Stefan Braakhekke. De
crosscommissie onder leiding van
Johannes van Kempen was erin ge
slaagd om het "Delden- circuit" in
perfecte staat te brengen .Voorzit-
ter Gerben Vruggink reikte na af-
loop de prijzen uit.

De uitslagen waren als volgt:
Jeugd: l Bas Klein Haneveld,
Warnsveld 60 punten; 2 Bart Bos-
man, Vorden 54; 3 Torn Berends,
Vorden 50 punten.
Jeugd 125CC: l Christiaan ügten-
berg, Vorden 57 punten; 2 Wouter
Dijkman, Vorden 48; 3 Job Koen-
ders, Eerbeek 48; 4 Jasper Groot
Roessink 48; 5 Raymond Wewn-
tink, Vorden 41 punten.
Superklasse: l Erwin Plekkenpol,
Hengelo 57 punten; 2 Stefan
Braakhekke, Vorden 57; 3 Marcel
Bulten, Vorden 50; 4 Gerben Vrug-
gink, Vorden 46; 5 Winand Hoe
bink, Vorden 42 punten.
Recreanten: l Jan Koops, Warns-
veld 57 punten; 2 Wim Schoema-
ker, Warnsveld 57; 3 Robert van de
Tweel, Huissen 48; 4 Gert Migchel-
brink, Varsseveld 45; 5 Wilfred
Gerritsen, Hengelo 44 punten.

EX-KINDSOLDATEN BOUWEN
AAN HUN TOEKOMST

Stichting Vluchteling steunt
vluchtelingen wereldwijd.
Stichting Vluchteling helpt ook
de voormalig kindsoldaten in het
West-Afrikaanse land Sierra Leo-
ne. Ruim tien jaar woedde er een
burgeroorlog. Die kostte ruim
300.000 mensen het leven en
meer dan de helft van de bevol-
king sloeg meerdere malen op
de vlucht.
Nu is er vrede. Ook voor de jonge
vrouwen die als kindsoldaten
werden ingezet.

Helpt u Fawe?
Fawe, een lokale partner van
Stichting Vluchteling in Sierra

Leone, steunt als vrouwenorga-
nisatie jonge Sierra Leonese
vrouwen bij de verwerking van
hun trauma's. Veel jonge vrou-
wen die bij Fawe komen, zijn
seksueel misbruikt en hebben
als kindsoldaat gevochten.
Bij Fawe leren ze een vak, zoals
kleren maken, groente verbou-
wen, het huishouden doen óf
metselen. Na de scholing krijgen
de vrouwen een naaimachine,
een cementmolen of bijvoor-
beeld een landbouwpakket met
zaden en gereedschap mee.
Als ze eenmaal echt op eigen
benen staan en een eigen inko-
men verdienen, betalen de vrou-

wen de kosten van deze star-
tersset terug.

S T I C H T I N G
VLUCHTELING

Word vriend van een vluchteling

Stadhouderslaan 28
2517 HZ Den Haag
tel: 070 - 346 89 46

e-mail: info@vluchteling.org
www.vluchteling.org
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Jersey hoeslakensw

Mooie kwaliteit en keu/e uit maar
liefst 1.6 kleuren.
100% katoen.
90/200 van 11.50 voor 8.95
90/220 van 13.50 voor 9.95
140/200 van 17.50 voor 14.95
160/180 x 200 van 22.50 voor 19.95
.190/220 van 27.50 voor 23.95

Lakens gekleurd
100% katoen
1 persoons van 21.95 voor 7.95
2 persoons van 30.95 voor 9.95
lits-jumeaux van 34.95 voor 11.95
Slopen 60x70 nu 2 voor 4.95

Lakens wit
van Cinderella
.160/260 van 21,95 voor .16.95
200/260 van 30,95 voor 24,95
240/260 van 34,95 voor 27,95

Katoenen hoeslakens
in de maten: 80/200, 90/200, 90/220,
140/200. 160/200, 180/200.

nu slechts 5.95 p/st.

Cinderella hoeslakens
i00% katoen in vele kleuren.
80/200 van 13.95 voor 11.95
90/200 van 14.95 voor 12.95
90/220 van 15.95 voor 13.95
140/200 van 21.50 voor 16.95
160/200 van 22.95 voor 17.95
180/200 van 27.95 voor 19.95
waterbedmaat van 29.50 voor 21.95
slopen 60/70 van 9.90 2 voor 7.95

Satijnen hoeslakens
in 9 kleuren. (100% katoen).
80/200 van 24.95 voor 19.95
90/200 van 26.95 voor 21.95
140/200 van 32.95 voor 25.95
160/200 van 34.95 voor 27.95
180/200 van 39.95 voor 29.95
slopen 60/70 van 15.95 voor 12.95

Stretch molton hoeslakens
l persoons van 19.95 voor 14.95
1 persoons xl van 22.95 voor 17.95
2 persoons van 25.95 voor 21.95
lits-jumeaux van 29.95 voor 25.95
Moltonsiopen nu 2 voor 13.95

K E U K E N
Keukensels keukendoek t theedoek
(Elius.DDODD en Jörzoliru»
van 6 Vanaf ; 5.-
Wcrk- en vaatdoek) es
in diverse kleuren, van" l .HO per stuk.

Nu vier voor 5.-
Schorten Vanaf 8.95

Bij de grootste linnenwinkel

van Nederland!!

o.a. Dekbedsets Cinderella 1100% katoen) Satijn (100% katoen)
•Vanaf'l2.95 l persoons Nu 29.-
Vanaf 24.95 2 persoons
Vanaf 34.95 lits-jumeaux

1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

Nu 39.-
Nu 49.-

Kinderdessins Vanaf 9.95

B A D G O E D
Seahorse van Ten Ca te,
in diverse kleuren.
60/110 van 10.95 P/s Nu 2 voor 9.95
70/140 van 15.95 Nu 8.95
100/180 van 29.95 Nu 12.95

Vandyck Royal (effen, gestreept en
geblokt) in diverse kleurstellingen.
60/1 K) van 9.95 p/st. Nu 2 voor 12.-
washand van 2.25 Nu 1.80

KATOENEN DEKENS
180/230
230/230
260/230
280/230

van 59,95
van 79,95
van 89,95
van 99,95

nu 49,95
nu 69,95
nu 79,95
n u 79,95

BADMATTEN
50 % KORTING

van o.a. Aquanova, Vandyck en Fïoris

Hotclmat van Vandyck 100% katoen
toiletmat 60/62 van 18.95 nu 14,95
bidetmat 60/62 van 19,95 nu 16,95
badmat 62/100 van 29,95 nu 25,95
badrnat 67/140 van 39,95 nu 34,95

T A F E L G O E D
20 tot 80 % korting

W O L L E N P L A I D S
i n p r a c h l i g e i u i t rn o t i e v e n .

1 3 0 / 1 7 0 v a n 5 9 . 9 5 NI! 3 9 . 9 5

SIERKUSSENTJES
HALVE PRIJS!!

S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
mot h o l l o w f ibe r v u l l i n g en k a toen c-n
' i j k , a n t i - a l l e r g i s c l i ,
v n n 1 3 . 6 O p / s t .

n u 2 v o o r 2 2 . 5 0

S y n t h e t i s c h e k u s s e n s

( jcvuld met l u x o r e l cri een k a t o e n e n
ti jk, anti-allergisch, goed w a s b a a r en
b i j t e v u l l e n ,
v a n 3 2 . 9 5 p / s t . v o o r 2 2 . 9 5

n u 2 v o o r 3 9 . -

G a n z e n v e r e n k u s s e n s
v a n 3 8 . 9 5 p / si. v o o r 2 9 . 9 5

n u 2 v o o r 4 9 . -

K a p o k k u s s e n s
s t e v i g g e v u l d mei ech te J a v a K a p o k .
v a n 3 l , 9 5 p / s t . v o o r 2 7 . 5 0

nu 2 v o o r 4 9 . -

6 5 % d o n s k u s s e n { d o n s / v e e r t j e s )
h e e r l i j k zacht en vee rk rach t i g .

v a n 9 2 , 9 5 p / s t . tl U 59 . -

15 % d o n s k u s s e n ( d on s v o e r l j es)
van 5 2 , 9 5 p

nu 2 voor 7 9 . -

BADJASSEN
100 dames en heren

badjassen 50% korting

badstof badjassen
van Vandyck van 59,95 nu 39,95

Zomerbadjas met vvafelstructuur
100% katoen nu 27,95

kinderbadjassen vanaf 15.-

NuKLAMBOES
wit en in diverse kleuren!

BEDSHOP DE DUIF

D E K B E D D E N

Pe-

DONZEN DEKBEDDEN

l)on/en dekbed met een vulling van
65% dons. In carré gestikt.
1 pers. J40/200 van 129.- NU 79.-
2 pers. 200.200 van 199.- NU 119.-
lits-jum. 240/200 van 219.- NU 139.-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. f l i t s j.)

Donzen 4-seizoenendekbed niet een vulling
van 65% dons. In carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 209.- NU 129.-
2 pers. 200/200 van 279.- NU 185.-
lits-jum. 240/200 van 319.- NU 215.-
Ook leverbaar ia extra lang ( l -pers. -f lits j.)

Donzen 4~sei/oenendekbed met een vulling
van 90% gan/eridons. In carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 295.- NU .185.-
2 pers. 200/200 van 435.- NU 275.-
lits-jiim. 240/200 van 485.- NU 325.-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

ZOMER DEKBEDDEN

Goedkoper kan niet. /omerdekbed met
een vulling van katoen er» een
100% katoenen tijk. Goed wasbaar.
J pers. 140/200 van 45.- NU 29.-
1 pers. xl 140/220 van 55.- NU 35.-
2 pers. 200/200 van 75.- Ml 45.-
l i ts-jum. 240/20 van 85.- NU 49.-
lits-jum. xl 240/220 van 95.- NU 55.-

/omerdekbed niet vulling van 60% wild-
zijde, 40% wol en een katoenen tijk.
Heerlijk koel.
1 pers. 140/200 van 69.- NU 39.-
2 pers. 200/200 van 129.- NU69 . -
l i ts- jum. 240/200 van 149.- NU 79.-
Ook leverbaar in extra lang (I-pers. •*- lits j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90%
dons en katoenen tijk. I jcbtgewicht en
heel soepel.
1 pers. 140/200 van 69.- NU 59.-
2 pers. 200/200 van 129.- NU 99.-
lits-jum. 240/200 van 149.- NU 109,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lils j.)

WOLLEN DEKBEDDEN

Wollen 4-sei/oeriendekbed. Zomer- en
winterdeel rnet 100% scheerwol vulling en
beide met 100% katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 139.- NU 85.-
2 pers. 200/200 van 199.- NU 119.-
lits-jum. 240/200 van 239.- NU 159.-
Ook leverbaar in extra hm g ( l-pers. f l i ts j.)

SYNTHETISCHE
DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met ka toenen tijk.
Anli- allergisch. Goed wasbaar.
l pers. 140/200 van 55.- NU 35.-
1 pers. xl 140/220 van 65.- NU 39.-
2 pers. 200/200 van 85.- NU 49.-
li ts-jum. 240/200 van 95.- NU 59.-
l i t s - j u t n . xl 240/220 van 105.- NU 69.-

Syrtthetisch 4-sei/oenen dekbed met een
katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.

l pers. 140/200 van 99.- NU 59.-

1 pers. xl 140/220 van 119.- NU 69.-

2 pers. 200/200 van 139.- NU 89.-

li ts- jum. 240/200 van 159. NU 109.-

lits-jnm. xl 240/220 van 179.- NU 119.-

Parkeren voor de deur!
Nieuwstad 44-48 - 0575-512816

www.bedshop.nl

ma, 13:30- 16:00, din>d
vrij



BESTSELLER!

NERGENS
GOEM2üly

Kersen
500 gram

BESTSELLER!

PLUS
Huiswijn
Rood, rosé,
wit droog of
wit half zoet
Fies 1 liter ̂ 93

GEGARANDEERD

NERGENS
OEDKOPER

Heineken
of Brand

Bier «tW
Krat 24 flesjes è 30 cl.

99

Mijn Merk appelmoes
Extra kwaliteit

Pot 720 ml. 0.71

PLUS
Chips

Naturel, paprika of bolognese
Zak 200 gram JMttT

49

: : • . ,^, -U' rawpe .̂vj.:

Pampers
Airsoft of Easy-ups

Diverse maten Pak 17.79
2 pakken naar keuze

Ülï
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

27299

"Het wordt weer
smullen met deze
heerlijke kersen!" GOEDKOPER

Kipfilet
Gemarineerd 6.49
Naturel
Kilo

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Marijke Harmen, medewerkster
PLUS De Kwaasteniet in Haarlem

Mini puntjes
Pak 10 stuks

First Choice
Cola

Diverse smaken
Fles 150 cl. 0.89

3e fles
gratis

Iglo
Houtoven pizza's

Diverse smaken
Per stuk 350-420

99

Johma
Rundvleessalade

Superieur
Bak 500 gram

39

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

GEGARANDEERD^

NERGENS l
VGOEDKOPERJ

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

Grote kiwi's
Nieuw-Zeeland

500 gram

Rond tarwe
of wit brood

Heel ca. 800 gram

Ol79

Slagersachterham
150 gram

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

49

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
26/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 juni 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
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