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Overname van advertenties/berichten is verboden

"Achtkastelenrijders"na terugkeerNoordkaap:

"We werden door het verzorgingsteam in de watten gelegd"!

zorging betreft buitengewoon in
de watten gelegd", zo zegt voorzitter Henk Ebbink.

kens in een trekkershut overnachtte. Het verzorgingsteam
stond om 7.00 uur op. Acht uur
ontbijten. Voor onderweg gaven
we de jongens een zakje fruit en
diverse repen mee. Bij een dagtocht van zeg maar 150 kilometer, na 60 kilometer een ruspauze, koffie met een broodje.

Trouwens, het verzorgingsteam
had niets aan het toeval overgelaten. Zo had Harry Baank vooraf
bijvoorbeeld een paar keer een
kijkje in de keuken van Hotel
Bakker genomen, waar zijn broer
als kok werkt.
Annie Baank, één van de twee
vrouwen in het team, constateerde al direct na de eerste dagen "
wat kunnen deze mannen eten
zeg". Zij vertelt hierover:" We waren in totaal dus met zijn twaalven, we hebben gekookt voor wel
30 personen.

Vervolgens de fiets weer op en na
60 kilometer opnieuw een pauze,
voor bijvoorbeeld thee met koek.
Dan s'avonds tussen half zeven
en 20.00 uur avondeten. Gewoon
hollandse kost, wat de pot
schaft", aldus Annie Baank die
nog wel uren kan vertellen over
de "bergen" wasgoed.!

We hadden van alles uit Vorden
meegenomen, vlees, groente. In
onze ogen genoeg voor de hele
tocht.
Misgerekend, want we moesten
op gegeven moment toch groente
bij kopen. Trouwens de zuivelproducten kochten we wel onderweg. De dagindeling? We sliepen
in twee campers, terwijl een deel
van het gezelschap onderweg tel-

Na aankomst vrijdagmiddag op
het marktplein werd het gezelschap opgewacht door familie en
bekenden. Wethouder Wichers
u i t t e zijn bewondering voor de
prestaties van de fietsers. Wim
Norde, sekretaris van de "Achtkastelenrijders", die de thuiskomst had georganiseerd noemde zijn clubleden "echte kanjers"!

Gemeente

Vorden

Zie pagina U, 5 en 6 van deze u i t g a v e

Ze waren het er allemaal overeens, een gezellige tocht vanaf
de Noordkaap, maar 4,5 week
van huis is toch wel erg lang!
Dus niet zo verwonderlijk dat
er vrijdagmiddag na terugkomst in Vorden hier en daar
nog een traantje werd gepinkt.
Een vreugdevol weerzien met
het thuisfront. En dan stapt er
ook nog eens een "gulle gever"
op de fietsers af met de woorden: " Ik vind het zo prachtig
wat jullie gedaan hebben, asljeblieft hier heb je duizend euro
voor het Radboud."
Want dat hadden de fietsers van
de VRTC "De Achtkastelenrijders"
aan de fietstocht gekoppeld, proberen 25.000 euro bij elkaar te krijgen om van het in aanbouw zijnde
Universitair Kinderziekenhuis in
Nijmegen een kindvriendelijk "Be
terhuis" te maken. Met name voor
de kinderen die langdurig in het
ziekenhuis voor een beenmergtransplantatie moeten verblijven.
Dit alles in overleg met de Stichting Fondsenwerving Nieuwbouw
Kinderziekenhuis Sint Radboud in
Nijmegen. Het bedrag van 25.000
euro is inmiddels ruimschoots
overschreden.
Volgens de organisatie had het bedrag voor dit goeie doel nog hoger
kunnen uitvallen. Harrie Eggink
hierover: " Bedrijven in Vorden
waarvan we zeer zeker verwacht
hadden dat ze een bedrag voor dit
goede doel zouden overmaken,
nebben niets van zich laten horen
en dat deed toch wel pijn". En over
"pijn" gesproken. Harrie Eggink
zelfheeft de tocht niet uit kunnen
fietsen. Vanwege droevige familie
omstandigheden werd hij vier dagen voor het einde van de tocht,
naar huis terug geroepen.

Harrie:" Mijn broer heeft mij met
de auto vanuit Hamburg opgehaald. Voor de gehele ploeg toch
wel een emotioneel gebeuren. Op
dat moment besef je natuurlijk
hoe betrekkelijk het leven eigenlijk is". Toch kijkt hij met een goed
gevoel terug op de 26 dagen die hij
heeft meegefietst. "Vergeet niet
toerrijders, wielrenners e.d. zijn eigenlijk allemaal individuen en
dan ga je plotseling in groepsverband optreden. Dat vraagt aanpassing van iedereen. Je leert op die
manier wel je collega fietsers kennen. Je ziet dingen watje van te voren niet wist van elkaar. Terugkijkend, een goed groepsgevoel aan
overgehouden," zo zegt hij.
De eerste week Noorwegen heeft
Harrie Eggink als het moeilijkste
gedeelte ervaren. "We hadden er
richting Noordkaap, zes dagen
rijden in een camper opzitten.
Dat geeft bij aankomst toch wat
stramme benen met als gevolg
dat we de eerste dagen op de fiets
last hadden van spierpijn. Gelukkig heeft Harry Baank ( samen
met echtgenote Annie en Gerrie
en Gerrit Harmsen het begeleidingsteam vormend) zich vooraf
in het masseren verdiept. Hij
heeft ons prima van de spierpijn
afgeholpen", zo zegt Harrie, de innitiatiefnemer van de tocht.

doen. Uiteraard had iedereen wel
eens een moeilijke dag. Dan maar
gewoon op je tanden bijten, want
je moet immers toch verder. Vier
weken van huis, toch wel erg
lang. Mijn zesjarig zoontje Sander heeft mij wel gemist, ik hem
ook. Gelukkig maakte het cadeautje, een Noorse "trol" alles
weer goed".

NOORSE TROL

Het team, bestaande uit de acht
rijders Henk Arfman, Henk Ebbink, Harrie Eggink, Gerard Franzel, Reynold Harmsen, Jan Klein
Wassink, Albert Scheffer en Gerrit Harmsen, waren het over één
aspect van deze monstertocht
roerend eens: "Een geweldig verzorgingsteam. Ik denk dat menig
goeie kok enorme problemen zou
ondervinden als hij onder deze
omstandigheden zijn werk moest
doen. Wij werden wat eten en ver-

Onder de coureurs twee Vordenaren, genoemde Harrie Eggink en
Henk Arfman. Henk over deze
monstertocht van 3200 kilometer: " Het land Noorwegen en ook
de afstand heeft op mij de meeste
indruk gemaakt. En dan bedoel ik
met afstand dat ik verwacht had
dat de tocht zwaarder zou zijn.
Natuurlijk kon je niet met "de
vingers in de neus" fietsen, maar
alles bij elkaar was het goed te

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6juli 10.00 uur ds. J. Kool.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6juli 10.00 uur ds. H. Boonen, Dieren.

De voorzitter van de VRTC "De
Achtkastelenrijders" Henk Ebbink had dezelfde ervaring. ."Een
geweldige belevenis dat wel. In
maart is mijn kleindochter Demy
geboren en als je haar dan een
poos niet hebt gezien, dan zie je
pas hoe zo'n kleine in een maand
is gegroeid. Ja ik heb haar zeer zeker gemist", aldus opa Henk die
eveneens een goed gevoel had
over de groepsdisipline.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 juli 10.00 uur en 17.00 uur ds. D. Westerneng.

"Tijdens het fietsen een goeie
samenwerking. Behalve het fietsen, ook tijd voor andere dingen.
Het rijden in Denemarken vond
ik persoonlijk wat eentonig,
Noorwegen daarentegen gewoon
schitterend. Bij iedere bocht wil
je bij wijze van spreken wel van
de fiets af om foto's te maken. Wij
zijn dan ook verschillende keren
gestopt om te genieten van het
landschap," zo zegt hij.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

R.K kerk Vorden
Zondag 6juli 10.00 uur zie nieuwe opgave.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5juli 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 6 juli 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. herenkoor.
Weekendwacht pastores
5-6 juli zie nieuwe opgave.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spit taal 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
5-6 juli W.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Contactjes
Streekziekenhüis 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 uuren
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, Larcnseweg 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 Stïepel. Dr. Grashuisstraat 8. 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor 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. Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575) 55
21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel 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-Kastcel, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke. telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dagen nacht bereikbaar.
Tel.(0575)452020.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel. (0575) 46
13 32.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00- 20.30
uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag t/m
vrijdag van 9,30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur,
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. 0575520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Dierenambulance tel. (0900)99 91 999.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Iivformatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV. tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel.(0544)482323.
Personenalarmering 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/aanmelden 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. 553405.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculoscweg 40,
7261 BK Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op
afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
54 60 57.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan.
Gratis begeleiding, voedingsadvies en vetmeting. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05 .
• Oranjefeest Medlertol 4 en
5 juli a.s. Vrijdag 4 juli: toneelavond. Zaterdag 5 juli: kinderoptocht, kinderspelen en volksspelen. 's Avonds grote feestavond. Zie ook: www.medler
feest.nl
• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
553283, b.g.g. 0651106955.
• Te koop: nieuwe aardappelen Frieslanders en Doré. Tevens verkopen wij uien, varkensvleespakketten en ijs.
Woensdags gesloten. Fam.
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1,
Vorden (Delden), tel. (0575) 55
1333.
• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11.
• De Stichting Veiling Commissie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meubelverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.
• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens stalen steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Heeft u 2 rechterhanden nodig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.
• 25e fietsvierdaagse Jong
Gelre 7 t/m 10 juli. Start:
Dorpscentrum Vorden. Tijd:
18.30 t/m 20.00 uur.
• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen.
Tel. (0575) 5529 16 b.g.g. 06
51601 516.
• Crunchettes bij de koffie of
tussendoor, deze maand betaalt u er minder voor.
Wereldwinkel Vorden.
• Te koop: hooi. Tel. (0575)
46 33 69.

Geldig dinsdag 1 juli t/m zaterdag 5 juli.

Door ons zelf gesneden...

• Een fitter en energieker lichaam. Bezoek vandaag 30
juni de informatieavond in de
Spil/Warnsveld. Aanvang 19.30
uur, €2,50. Info: tel. (0575) 57
53 11 / 52 28 64 / 52 05 43.

groentesalade

400 gram

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

149

Heerlijke zoete...

Heerlijk mals...

kersen

ijsbergsla

500 gram

€

Voorde fjnprowets...

Opperdoes

1.99

Nieuwe oogst...

«340 rode bessen

Vh kilo

€ \5«

5ro

9<am

Maaltijd van de week... NIEUW!

spaghetti bolognese
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!

• Dekbed in de brand? Bel
0900-ED&LIEN.
• Snuffel- en boekenmarkt
zaterdag 5 juli rondom de
Herv. kerk te Wichmond van
10.00 tot 14.00 uur (bij slecht
weer binnen).

il !l J
Speciale aanbieding in de maand juli:

• Te koop: 1 Etna hout-/kolenkachel, type Sun 1028; 1
Husqvarna motorkettingzaag,
45 cm bladlengte; 1 Constructa mini-wasmachine (voor
kleine wasjes). Tel. (0575) 55
1961.

COMPUTER?

3 bol halen
bol betalen!
Tevens uw adres voor leuke
handwerk- en borduurpakketten.
Kom kijken en overtuig u.
Dé wolwinkel in de regio
interieuradviseur
'de woonwinkel van WarnsveM'
Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

ƒ

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel

aan alle merken onder garantie
Autoglas service - Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
BOVAG Telefoon (0575) 57 16 60

www.decorsign.nl
computers
- componenten
software
en service!

Dagmenu's
1 juli t/m 4 juli 2003
ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

Tel.(0573)454109

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

Kijk voor
nieuws ook op:
www.contact.nl

200 gram

€

Groenloseweg 48 Ruurlo
• Kunstroute 2003 in Ruurlo.
Van 6 juli tot 31 augustus is de
kunstroute 2003 geopend.
Toegang gratis. De informatiekrant over de kunstroute is voor
€ 2,- verkrijgbaar bij het Ruurlose VVV, de Doolhof, de Heikamp en 't Sikkeler. Zie artikel
elders in dit blad.

Saladetip...

spitskool

• Te koop: jonge dwerggeiten, diverse kleuren. H.W. Engbers, Vordenseweg 49, Hengelo (Gld.).

• Te koop: dakpannen, rood
Muiden a €0,60; dakraam
€10,-; fietsenrek €10,-; crocketspel €20,-; fietsstoeltje
• Tuinopening van De Wiers- (nieuw) €25,-; schelpzwemse en tentoonstelling van
badje €5,-; trapnaaimachine
Frits van Amerongen's aquaLerindes ± 5 jaar €50,-; wanrellen „Aanzichten van de Vordelwagen (nieuw) €25,-. Tel.
dense kastelen". 13, 20 en 21
(0575)551889.
juli, 10-17 uur, entree €5,50.
Rondleiding elke donderdag• Te huur gevraagd voor almorgen 10.30 uur t/m 18 sepleenstaande vrouw: boerderijtember. Vanaf 22 juli tentoontje / landhuisje / koetshuis /
stelling: „Geschiedenis van de
gedeelte van ruim huis. Liefst
tuin in tekeningen en oude fobuitengebied Vorden of omgeto's". Inl. (0573)45 1409.
ving. Graag uw reactie onder
nummer: V-18 nr. 1, bureau
• Galerie-Atelier F 87 tot eind Contact, postbus 55, 7250 AA
aug. expositie: Gerda WisseVorden.
link schilderijen, Piet Puthaar
keramiek en wilde bloemen• Gratis af te halen: zwart katuin. Open: wo-do 10.00-17.00
tertje, 11 weken oud. Tel.
uur en op afspraak (0575) 46
(0575) 55 51 97 / 06 20545412.
41 91. Reerinkweg 1, Hengelo
(Gld.).
• Zongedroogde tomaten,
voor op vakantie, voor op de
• Te koop: hout voor vuurkorf,
pizza, voor bij een zoutarm dikachel of open haard. Diverse
eet, voor bij de pasta, voor door
soorten. Levering v.a. Vz kub. de salade, voor door de soep,
Tel. (0575) 55 35 79 of 06
gewoon voor een extra lekkere
16138726.
smaak. Wereldwinkel Vorden.

• Oranjefeest Medlertol 4 en
5 juli a.s. Vrijdag 4 juli: toneelavond. Zaterdag 5 juli: kinderoptocht, kinderspelen en volksspelen. 's Avonds grote feestavond. Zie ook: www.medler
feest.nl

Zespri-tijd = gouden tijd

krop

• Opvliegers, moe? Dit is niet
nodig. Bel de overgangsconsulent José la Croix, tel. (0575)
560381.

• Weer leverbaar: jonge leghennen. Ten Hagen, Winterswijk, tel. (0543) 51 31 86.

Volop vitamines in de zespri gold

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.
Dinsdag 1 juli
Wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.
Woensdag 2 juli
Aspergesoep / spareribs, barbequesaus, frieten en rauwkostsaiade.

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

Donderdag 3 juli
Fiaker goulash met gek. aardappels, augurk en ei / fruitsalade met
slagroom.
Vrijdag 4 juli
Champignonsoep / Bourgondische varkens me» aardappels en
groente.
U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55
Ooka la carte geopend, diner-cadeaucheques, ijssalon,
s/-^
J
catering, lunch, koffie met huisgemaakte
gebaksoorten.
Graag tot ziens
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
Thomas, Wendie en medewerkers.
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Laat de buren maar
lekker meegenieten.

Wij willen iedereen bedanken voor de enorme hartelijkheid die we mochten ontvangen ter gelegenheid
van het beëindigen van onze praktijk.

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon
en mijn broertje

Bram

De vele kaarten, cadeautjes, bloemen en brieven
hebben diepe indruk op ons gemaakt.
Het was een hele mooie dag.

Bram is geboren 23 juni 2003,
weegt 3375 gram en is 52 cm lang.

L

Gerard Garritsen en Edith Mullink
Britt

Frances en Frans Haccou
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.
.
.
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Molenweg 41
7251 ED Vorden
Tel. (0575) 55 29 93

v ...... .............................. . . . v

Wij gaan trouwen op 4 juli 2003 om 10.30 uur
in het gemeentehuis te Lichtenvoorde.
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De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.30 uur in Kapel Loreto te Lievelde.

Ton Te Molder
&
Daniëlle Takkenkamp

• 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 Vordeq
Telefoon (0575) 55 29 28

Boterham worst
7 00 gram

3 grillworstjes +
3 gemarineerde
varkenslapjes

4°

+ gratis zak barbecue-direct
Kip Op StOk 100gram

Ons adres:
Ruurloseweg 3
7255 DE Hengelo (Gld.)

€

Rundvleessalade

198
l •

500 gram
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Op vrijdag 4 juli 2003 om 11.00 uur gaan wij

i
}

Erwin Jurriëns
Evelien Groot Roessink

spareribs eten

voor maar
trouwen in het gemeentehuis te Vorden.

l •

c

16.50

e

21.70

/utphcnscwcg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1 3 2 1

Vanaf half juli zijn er weer

mosselen

Hengeloseweg 9
7251 PA Vorden
Tel. (0575) 55 55 94

....

469
100 gram

Vlogman
Keurslager

Onbeperkt

en

—.

Kalfsoester

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel.(0575)431336
E-mail: info@heteethuus.nl

gekookt, gebakken of gefrituurd.

......................1
.
r

3-gangen

keuzemenu

De voordeur blijft dezelfde,
de bewoners ook.
Toch verandert er iets...
wij gaan trouwen!

Gerjan Weiden Kranenburg
&
Jantine van den Brink
geven elkaar het ja-woord op vrijdag 11 juli
2003 om 11.00 uur in het gemeentehuis van
Vorden.
U bent van harte welkom op onze receptie
van 16.00 tot 18.00 uur bij Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.
Ons adres:
Enkweg 3
7251 EV Vorden
v>.. ... . ..... ...........................

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Si i Kis 190S

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT 10
POSTBUS 83

7251 EB

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting
Tevens uw vtttTOUWde ;itlres v c x > r :

onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

7250 AB VORDEN

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta tf

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

Vraag kosteloos offerte
Bedrijf en showroom: CicrriLscnwce 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard EUjencamp)
7202 HF /utphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

Te koopt 't lekkerst bij de
terdag

& fruit.

£

SSr2Sf '
Te koopt 't lekkerst bij de groeHtewaHl

G e m e e n t e

V o r d e n

Wim Huisin'tveld Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) in Vorden
Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

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

Avondopenstelling
burgerzaken.De 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. MulderijeMeulenbroek
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.

Alleen klein web in
bakken Vordense
winkeliers
Klein wit- en bruingoed (web), zoals
een koffiezetapparaat, weegschaal,
elektrische tandenborstel of broodrooster, hoort niet in de grijze
container, maar kunt u inleveren op
verschillende plaatsen in Vorden.
Hiervoor staan bakken bij Super De
Boer, kadoshop Sueters, ijzerwarenbedrijf Barendsen en de Welkoop.
Wat u hier inlevert wordt gerecycled. Voor het recyclen betaalt u via
de milieuheffing die u betaalt bij
aanschaf van een nieuw apparaat.
Het klein web dat u bij de winkeliers
kunt aanbieden, moet in een linnen
tas passen. Veel mensen bieden het
juiste afval aan, maar helaas is ge
bleken dat ook (te) groot wit- en
bruingoed in de bakken verdwijnt
(bijvoorbeeld computers, beeldschermen en koelkastjes). Dit is niet toegestaan. Met groot web, waaronder
ook wasmachines, vriezers en fornuizen, kunt u terecht bij kringloopbedrijf De Omloop op de Hanzeweg
20 in Lochem of de Skagerakstraat
la in Zutphen. tel. (0573) 25 13 90,
van maandag t/m vrijdag van 08.00
tot 13.00 uur. Zij kunnen het tevens^
aan huis ophalen. Ook kunt u ermee
naar de regionale afvalbrengpunten
in Lochem en Zutphen.

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.

"Vorden is prachtig en dat
moet zo blijven"
Sinds enkele maanden heeft de gemeente Vorden Wim Huisin'tveld
(52) in dienst als Buitengewoon opsporingsambtenaar. Zijn taken zijn
onder meer het opsporen en afhandelen van milieudelicten als het
dumpen van afval en toezicht houden in het algemeen (bijv. in het
Vordense centrum en bij het station). Huisin'tveld werkt acht uur per
week voor de gemeente. Niet op vaste tijden. Hij deelt zijn uren zelf
in. "Dat is het mooie van dit werk. Bovendien zou het overtreders in
de kaart spelen als ik op vaste tijden zou werken." Hierbij een nadere
kennismaking.

Wim Huisin'tveld is een opvallende
verschijning, in zijn groene uniform en rondrijdend in een grote
jeep met daarin onmisbare hulpmiddelen als een verrekijker, mobilofoon, en een lichtbak met de
tekst Stop Politie. Hij beschikt over
een pistool, wapenstok en handboeien "Maar mijn grove postuur is
vaak al genoeg." Net zoals een
politieagent mag hij verbaliseren
en overtreders aanhouden.
Inmiddels heeft hij enkele processen verbaal opgemaakt. Huisin'tveld
gaat er over het algemeen in
opdracht van de gemeente op uit,
maar surveilleert ook naar eigen

inzicht in de gehele gemeente. Hij
heeft zich de afgelopen tijd met
een groot aantal zaken beziggehouden. Zo controleert hij
mestopslagen, stookmeldingen en
het stationsgebied en afgelegen
parkeerplaatsen zoals bijvoorbeeld
bij kasteel Hackfort ter voorkoming
van fietsendiefstallen en autoinbraken. Ook checkt hij bij
wateren in de gemeente of vissers
beschikken over een visvergunning.
Daarnaast houdt Huisin'tveld het
dumpen van afval in de gaten.
"Het is toch een ernstige zaak dat
ik pallets, huishoudelijk- en
groenafval langs de weg moet

vinden, maar het gebeurt!" Als de
opsporingsambtenaar in de vrije
natuur een zak vol afval aantreft,
dan keert hij die op de gemeente
werf binnenstebuiten, op zoek naar
aanwijzingen die naar de dader
leiden. Soms doet hij ook buurtonderzoek. Als de dader gevonden
is, krijgt deze een bon en de keuze
zelfde boel op te ruimen of het
door de gemeente tegen betaling te
laten doen. Bij de opening van het
afvalbrengpunt in juni heeft hij
ook gesurveilleerd. Dat had als
resultaat dat 28 aanbieders
rechtsomkeert konden maken,
omdat zij het verkeerde afval of
teveel afval aanboden. "Mensen die
kwamen met gipsplaten, asbest,
matrassen, meubels en autobanden, zijn verwezen naar kringloopwinkel De Omloop en de regionale
brengpunten." Tot zijn werkzaamheden behoren tevens administratieve taken. Naast het uitschrijven
van processen verbaal, meldt hij
overtredingen en bijzondere zaken
aan de gemeente en natuurlijk
de politie.

Geen onbekende
Huisin'tveld is zeker geen onbekende in het vak. Voor de gemeente
Brummen werkt hij ook als opsporingsambtenaar, voor twee dagen in
de week. Daarnaast is hij jachtopzichter in Steenderen. Na ons ge
sprek gaat hij gauw de gemeente
weer in om wat afgewezen stookmeldingen te checken. Op dit moment mag in verband met de droogte niet worden gestookt. "Vorden is
een prachtige gemeente met veel
unieke natuur en ik draag graag
mijn steentje bij om dat zo te
houden."

De Stimuleringsregeling bodemsanering,
ook een uitkomst voor u?

UiT DE RAAD

De Stimuleringsregeling bodemsanering Gelderland (Stibosa) is een
subsidieregeling om projecten te
stimuleren, in het belang van het
milieu, die leiden tot bodemsane
ringen en maatschappelijk rende
ment opleveren in de provincie
Gelderland. Het is een zogenoemde
tenderregeling, waarbij bedrijven/
organisaties en particulieren één of
meerdere keren per jaar mee kunnen dingen naar een bijdrage voor
Stibosa-projecten. Het gaat jaarlijks
om drie perioden (tenders).
Initiatiefnemers moeten zelf het
leeuwendeel van de onderzoeks- of
i .icringskosten financieren. Voor
dat deel van de kosten dat niet opge
bracht kan worden, kan een beroep
worden gedaan op Stibosa. De
subsidie bedraagt maximaal 50%
van de te subsidiëren kosten van
bodemonderzoek of sanering met
een maximum van € 100.000,- (incl.
BTW). Afrekening vindt achteraf
plaats op basis van de werkelijk
gemaakte kosten. Vallen deze lager
uit dan wordt de subsidie aangepast.
Kosten die in aanmerking komen
voor subsidie zijn: de kosten voor

"De gemeenteraad vergaderde op 26 juni jl. besluitvormend.
De jaarrekening 2002 is goedgekeurd. Dat geldt ook voor de
wijzigingen op de begroting die werden voorgesteld, onder
meer voor de vorming van basisbibliotheek de Graafschap.
Verder heeft de gemeenteraad gediscussieerd over de
duurzaam veilige inrichting van de Wildenborchseweg. De gemeenteraad betreurt het
dat door de gemeente Lochem nog geen
concrete besluiten zijn genomen, maar
heeft zelf toch besloten een krediet van
€ 165.000,- beschikbaar te stellen voor de
aanleg van zes plateaus, waarbij nog wel
nader bekeken moet worden hoe de
plateaus uitgevoerd moeten worden.
Dit ook in verband met het
vrachtverkeer."

het onderzoeksproject, het
uitvoeren van nader onderzoek,
saneringsonderzoek, opstellen van
een saneringsplan, het saneringsproject en de kosten die worden
gemaakt ten behoeve van de voorbe
reiding, uitvoering, instandhouding
en nazorg van bodemsaneringen.
Kosten die niet in aanmerking
komen zijn samenloopkosten (bouwrijp maken van terrein). Bij de beoordeling van subsidieaanvragen, stelt
de provincie de volgende vragen:
draagt het project bij aan een ge
wenste maatschappelijke ontwikkeling, neemt eventuele subsidie
een knelpunt weg (is de subsidie
financieel gezien nodig), welk
milieurendement wordt met het
project behaald, hoe hoog is de
eigen bijdrage van de aanvragers, is
het projectvoorstel voldoende
onderbouwd in technische en
financiële zin? Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met de provincie
Gelderland, tel. (026) 359 94 80 of
www.gelderland.nl/ Bedrijven/Milieu
en water/Milieu in Gelderland
raadplegen.

Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling

MILIEU
Oud ijzer
De heer F. Peppelinkhausen
uit Vorden zamelt wasmachines, bedspiralen,
fietsen, CV-kachels en oud

ijzer in. Hij haait de spullen
op afroep op. U kunt hiervoor
contact met hem opnemen,
tel. (0575) 55 29 16.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
donderdag 3 juli t/m woensdag 13 augustus 2003 op het gemeentehuis, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt de vergunning op grond van
artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor het verbouwen van het bouwhuis op
het perceel Wildenborchseweg 22 te Vorden. Gedurende de termijn van ter-inzagelegging kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bij het college van
burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.

Reguliere bouwvergunningen

• Broekweg 13 in Wichmond, F. Geel, voor het gedeeltelijk vernieuwen van een
bergruimte, datum ontvangst: 19 juni 2003
Deze bouwaanvraag kunt u inzien tijdens openingstijden bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Bestemmingsplannen

Verleende vergunningen

Goedgekeurde plannen

Reguliere bouwvergunningen

• Ambachtsweg 11, Visser en Smit Hanab B.V., voor het bouwen van een
kantoorunit met romneyloods, vrijstelling voor: situering van de gebouwen
• Brinkerhof 62,1.W. Groot, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: hoogte
• Ruurloseweg 115, Z.F. van Dordt tot Medler, voor het inpandig verbouwen van
een woning, vrijstelling voor: trapbordes
• Zutphenseweg 18, D. van Asselt, voor het vergroten van een koelcel
Lichte bouwvergunningen

• Biesterveld 76, R. Visschers, voor het vergroten van een dakkapel
Ka pve rq u n n i n g e n
• Koekoekstraat 17 in Vierakker, H.J.W. Siemes, voor het vellen van l berk, l
notenboom, l apenboom en l eik, herplantplicht voor: l notenboom

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

Burgemeester en wethouders van Vorden maken op grond van artikel 11, vijfde lid
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat gedeputeerde staten van
Gelderland bij besluit van 5 juni 2003, nr. 2003.42252 een wijziging van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' hebben goedgekeurd. De wijziging betreft de
overgang van agrarische- naar woondoeleinden voor het perceel Riethuisweg l te
Vorden.
Het goedkeuringsbesluit ligt met het wijzigingsplan en het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' vanaf donderdag 3 juli t/m woensdag 13 augustus 2003 voor
een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Tijdens de periode van ter-inzage-ligging kunnen
belanghebbenden beroep instellen tegen het goedgekeurde besluit bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het
besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking met ingang van de dag na afloop
van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het ver/.oek is
beslist.

Inspraak
V e r h a r d e n W i e n t j e s voo rt s e we g

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met het afsluiten van de kruising Schoolstraat - Zutphenseweg
(onderdeel van de reconstructie van de Zutphenseweg) is het eenrichtingsverkeer
op Het Hoge, tussen de Schoolstraat en de Raadhuisstraat, van 25 juni tot en met
18 juli 2003, of zoveel langer of korter als noodzakelijk is, opgeheven. De
tijdelijke verkeerssituatie is ter plaats aangegeven.

Monumenten
A a n v r a a g v e r g u n n i n g R ij ks m o n u m e n t
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het verharden van de zandweg
Wientjesvoortseweg vanaf de Galgengoorweg tot aan de inrit van het pompstation
'Dennenwater'. Dit om de bereikbaarheid voor het bestemmingsverkeer, tijdens en
na de bouw van de onthardingsinstallatie, van het pompstation te verbeteren. U
kunt het plan inzien op de afdeling gemeentewerken in de boerderij. Voor het
aanbrengen van de verharding wordt tevens vrijstelling van het bestemmingsplan
aangevraagd op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tot
en met 29 juli aanstaande kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan burgemeester
en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de medewerkers van de afdeling gemeentewerken. De gemeenteraad besluit naar verwachting in september 2003 over het beschikbaar stellen van geld voor de
maatregelen.

Uitslag Paaskruiswoordpuzzel en
Ideurwedstrijd Weekblad Contact

Rommelmarkt in Steenderen

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
Lindeseweg la
Prunuslaan 17
Vloed 5
Kon. Julianalaan 41
Gerst 2
Ruiterboschweg 5
Het Heyink l

Vorden
Barchem
Vorden
Vorden
Warnsveld
Hengelo
Steenderen
Ruurlo
Ruurlo
Vorden

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD
In het paasnummer plaatsten wij in samenwerking met Ponypark Slagharen een kleurwedstrijd. Ruim 100 inzendingen 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 gratis toegang tot het attractiepark.
Hpofdprijs:
1.

2,;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

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.

Zomeravondbridge
Ook dit jaar kan men bij "Bridgeclub Bronkhorst" weer terecht
voor Zomeravondbridge. Men
speelt op de donderdagavonden in
de maanden juni, juli en augustus
op 2 verschillende locaties. Over de
locaties wordt via dit blad tijdig

geinformeerd. In juli speelt men
in de kantine van de voetbalvereniging in Steenderen, ingang parkeerterrein t.o. Prins Bernhardlaan 36. Volg het bordje voetbalvelden. Er zijn leuke prijzen te verdienen. Men hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Event. informatie: Els Westerhof, tel. 451765.

Vorden
Doetinchem
Vorden
Hengelo
Ruurlo
Vorden
Hengelo
Keijenborg
Zutphen
Vorden
Borculo

Op zondag 6 juli a.s. organiseert
Muziekvereniging "Nieuw Leven" uit Steenderen weer haar
jaarlijkse rommelmarkt.
De afgelopen maanden is er weer
hard gewerkt om dit evenement te
organiseren.
Men heeft clan ook zeer veel spullen bij elkaar weten te verzamelen
die geschonnken zijn door een ieder die toch graag deze spullen
een tweede ronde mee willen laten gaan. Wederom is de markt
aangevuld met een kraam met

Basketball
DRAGON«GIRLS SUCCESVOL
OP STREETEVENT

Afgelopen zaterdag legden drie
teams van Dragon'Girls beslag op
de eerste, tweede en derde plaats
van het meisjesbasketball bij het
tweede Streetevent bij Bronsbergen.
Voor het Streetevent had Dragon'Girls de nodige gelegenheidsteams geformeerd onder de
angstaanjagende namen van Dragons, Spiders, Vampires en Vipers,
die met onder meer De Paerdenstal streden om de beste klassering.
Na 24 wedstrijden waren de speelsters van Dragons kampioenen en

boeken en oude langspeelplaten.
Ook voor de inwendige mens /al
deze dag gezorgd worden met een
kraam waar o.a. de bekende Steenderense wafels, gebakken door de
leden van de vereniging, die op deze drukke dag worden bijgestaan
door een aantal supporters en familieleden. U kunt weer als vanouds terecht op de door Super de
Boer beschikbaar gestelde parkeerplaats aan de Burg. Smitstraat in
Steenderen. De rommelmarkt
opent om 11.00 uur en eindigt om
15.30 uur.
bezetten de Spiders en Vampires
tweede en derde plaats waarmee
het seizoen met een heel goed resultaat werd afgesloten.

Bridgecursus
Bridgeclub Bronkhorst start in september met een cursus voor beginners.
De cursus bestaat uit 12 lessen. Het
is niet verplicht lid van de vereniging te worden maar wordt men lid
dan ontvangt men 50% van het cursusgeld terug.
De cursus wordt gegeven in Dorpshuis "De Horst", Keyenborg. Voor informatie en aanmelden bel met Els
Westerhof, tel. 451765 en Riet Wientjens 461345.

Eerste Midzomerfeest groot succes!

Op zaterdagmiddag 21 juni jl.
was het dan zover, het begin van
het midzomerfeest in Vorden.
De aftrap was er om 15.00 uur
voor de allerkleinsten uit ons
dorp middels een kindermiddag. Voor deze middag had de
organisatie dan ook alles uit de
kast getrokken. Er was onder
meer een luchtkussen, schminken, gratis popcorn en ranja.
Om 15.30 konden de kinderen
genieten van een optreden van
clown Yorik. Na afloop van deze
middag kregen de ca. 125 kinde
ren nog een presentje mee naar
huis.
Om 19.30 uur ging de feesttent
weer open en begon het avondprogramma. De eer om de avond in te
luiden was aan de "Black Cat Socie-

en The Rolling Stones kwam de
sfeer er al goed in. Ondertussen waren er al heel wat mensen vanuit
het dorp onderweg naar het feestterrein en deze stroomde dan ook
langzaam maar zeker vol.
Nadat Dj Oliver zijn eerste set had
afgerond was het tijd voor de hoofdact van deze avond, de 13-koppige
band "Grandmother B". Met nummers van de afgelopen twintig jaar
voldeden zij exact aan de verwachtingen van de bezoekers. Jong en
oud genoot met volle teugen en er
werd er dan ook flink op los geswingd.
Op het buitenterrein kon men onder het genot van een drankje weer
eens lekker met elkaar bijpraten.

Om middernacht was het
een serenade vanuit het Gemeentehuis door 4 trompettisten de beurt aan "Dj Oliver". Het was aan hem om het
feest af te sluiten. Hij deed dit
fantastisch en kreeg de hele
tent op z'n kop. Om 01.00
uur kwam er een eind aan
het feestgedruis en ging
men voldaan op huis aan.
Op weg naar huis was er nog
de gelegenheid om een
"broodje Marco" te halen.
Kortom de organisatie kijkt
terug op een zeer geslaagd
feest en wil langs deze weg
nogmaals vrijwilligers,
sponsors en vrienden van
het Midzomerfeest bedanken.
Tot volgend jaar!

Hervormd/ Gereformeerd
Clubwerk zoekt vrijwilligers
ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Diplomazwemmen

Het Hervormd/ Gereformeerd
Clubwerk is naarstig op bezoek
naar vrijwilligers.
Het afgelopen weekend is leiding
en jeugd op de fiets naar Hengelo
geweest waar ze een aantal gezellige dagen hebben doorgebracht bij
kampeerboerderij "De Haverkamp".

De dagen werden gevuld met
sport, spel en "avontuur". Om dit
soort clubkampen in de toekomst
te kunnen blijven organiseren zijn
gemotiveerde vrijwilligers nodig.
De leiding hoopt dat er zich mensen zullen aanmelden die wekelijks een uurtje een kinderclub willen begeleiden en daaraan gekop-

peld, richting volgend jaar, mee
willen op clubkamp.
Het gaat om kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Het clubseizoen loopt van september tot en
met eind mei. Voor informatie kan
men bellen met Janine Pelgrum
telf. 0575- 555020 of Marlies Boerstoel 0575- 555545.

In aanwezigheid van ouders en verdere familieleden werd er zaterdagmorgen in het zwembad "In de
Dennen" voor de eerste maal afgezwommen. De candidaten werden
de afgelopen weken opgeleid door
Ernst Jan Somsen en Nienke Krikke. Alle candidaten slaagden. Dit
waren voor het diploma "A": Ymke
Buijk, Renate Korten, Marleen Kobes, Michelle Lichtenberg, AnneFleur Bruins, Marijn Emmers, Falco
Yben, Jan Jansen, Britt Wolfhagen
en Christopher Matteuws.
Voor "B" slaagden: Bjorn van Zuilekom, Rogier van Zuilekom, Alisha
Loyghlin, Cleo Vlogman, Natasja
van Lingen, Mark Doppenberg,
Guus ten Have, Rik ten Barge en übard ten Pas. De geslaagden voor
"C" zijn: Thomas Weenk, Linde van
Sintmaartendijk, Merel Groot Jebbink, Anouk Lebbink, Jeanne Hartman, Meike Heijink, Ilse de Gelder,
Irene Olthaar, Vera Velhorst, Ma-

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.
JULI
17 ANBO presentatie braderie
Dorpsstraat
22 ANBO middagfietstocht vanaf
Kerkplein

riëlle te Riele en Mirre Groot. Op zaterdag 26 juli, vrijdag 15 augustus
en zondag 30 augustus wordt er
eveneens diplomazwemmen gehouden.

Buurtfeest Delden
De "Deldense Buurtvereniging"
houdt vrijdagavond 4 juli het jaarlijkse buurtfeest, dat wordt gehouden bij de familie Scheffer aan de
Nieuwenhuisweg 1. Daar wordt
vrijdagavond om 19.30 uur een begin gemaakt met het onderdeel vogelschieten, waarbij Jos Peters, de
schutterskoning van vorig jaar het
openingsschot zal lossen. Verdere
staan er die avond tal van spelletjes
op het programma zoals bijvoorbeeld het gavelgooien. Na aflloop
kunnen in de tot feestzaal "omgebouwde" aardappelloods de beentjes van de vloer. De muzikale me
dewerking is in handen van de
"Rhavages".Dan zullen ook de prijzen worden uitgereikt
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TEGELS

HoLfSlAG

JATUURSTEEN

i

LLUIKEN

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

RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Heeft u al een
advertentiecontract?
Vraag eens naar de zeer ruime mogelijkheden.
Telefoon (0575) 55 10 10.

STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide collectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

ÏSPANNEVOGEL
... wi/ gtuw\/ barbecuen/, u/ ooh? ...
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

HARMSEN

Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000
www.harmsenvakschilders.nl

www.financial-freedom.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar
voor uw regio!
Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

Bij

DARTEL
TRAMPOLINES
breed assortiment!
Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur
vr. enza. 10.00-16.00 uur
Broekstraat 22, Zelhem
(okt-april op afspr. 0314 39 16 87

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER
Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud
voegwerk
• reinigen
• voegen
• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
« (0544) 37 70 08
BORCULO
n (0545) 27 33 20
FAX: (0545) 27 47 43

OCCASIONS
RENAULT SENIC 1.6-16V antraciet met.
FORD FOCUS 1.6 -16V
grijs met.
OPEL ASTRA 1.6
3-deurs, rood
VW PASSAT TOI VARIANT
groen met.
SUZUKI ALTO 1.0
blauw met.
OPEL ASTRA STATION 1.6
zwart met.
OPEL ASTRA 1.6
3-deurs, grijs met.
OPEL ASTRA 1.6
5-deurs, rood met.
OPEL ASTRA STATION 1.7 OT groen met
CITROEN XSARA1.6J COUPE groen met.
AUDI 80 1.6
rood
OPEL ASTRA 1.6 SPORT
zwart met.
OPEL ASTRA 1.6 STATION
blauw met.
NISSAN PRIMERA 2.0 SEDAN groen met.
AUDI 80 TD1110 PK
groen met.
DEAWOOLANOS1.5 5-deurs, groen met.
VW POLO FOX 1.3
groen met.
SEAT MARABELLA 0.9
groen
NISSAN ALMERA 1.4 SEDAN
grijs met.
NISSAN PRIMERA 2.0
groen met.
OPEL VECTRA 1.6 SEDAN
grijs met.
VW GOLF VARIANT 1.9 D
grijs kenteken
wit
OPEL CORSA 1.2
geel met.
VW PASSAT VARIANT 1.6
100 pk
blauw met.
VWBORA1.6-16V
blauw met.
OPEL AGELA 1.2
groen met.

1999

compleet" %el&%d> wiet

LAMINAATPARKET
'SALSA'
met vellingkant, bijna niet van
echte planken te onderscheiden!

1995
2002

49.95 p. m/2

GRATIS
BARBECUE
PAKKET
VOOR
4 PERSONEN

ONBEHANDELDE
MASSIEVE EIKEN
VLOERDELEN
MASSIEVE EIKEN
VLOERDELEN
geborsteld, l x geolied

2000
2000

1998
1999
1997
1999
1995
1997
1999
1991
1997
1999
1998
1998
1999
1992
1997
1999
1996
1993

en/ hoekje*

TAPIJTEN, VINYL
GORDIJNEN

10%

diverse combinatiemogelijkheden

GRATIS
BARBECUE
PAKKET
VOOR
4 PERSONEN

KARPETTEN
karpetten op voorraad

BUITENZONWERING
knikarmschermen, screens,
rolluiken; gratis montage

V& bwbecuépakketten/ komen/ van/
Slagerij naterink in/ Hengelo- Gld/ en/ Keurdager Koenen/ in/KiAurloDe actie met barbecuepakketten loopt van l juli t/m 30 augustus;
de bonnen voor de pakketten zijn geldig tot eind september 2003.

Alléén i
BANKSTELLEN - KASTEN - EETHOEKEN

wietfcorttngptot 50%!
Ruurloseweg 2, Hengelo GId, (0575) 46 14 84 - Dorpsstraat 27, Ruurio, (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl

1999
2002

2001

Ontwerp en realisatie internetsites

AUTOBEDRIJF

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (GId.)
Tel. (0575) 46 12 62 Fax (0575) 46 10 94

Weevers Net

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

Jubileum Barendsen

Motorsport

Minibikes

Barry Wassink (links) en Bas Nijland (rechts).
Vordenaren Barry Wassink en
Bas Nijland rijden allebei op
minibikes.
Barry rijdt inmiddels NK's en wil
graag volgend jaar EK's rijden. Bas
is een nieuwkomer en rijdt demonstratie races. Volgens jaar
hoopt hij ook NK's te gaan rijden,
maar hij zoekt nog sponsors.
Barry rijdt in de klasse modified,
de snelste bij de minibikes. SnelheDe officiële opening werd op een bjizondere manier gedaan, er was een groot aambeeld geplaatst op
het podium; vijf personen ontvingen een hamer. Gezamenlijk moest men op het aambeeld slaan t.w.
de heer Barendsen, ten Doeschot, Kamerling (burgemeester), Kettelerij en Vrieling. Gelijktijdig werden
slierten versierselen afgeschoten, wat een feestelijke aanblik gaf.

De wijkagent
als schakel tussen
burger en politie
Een veilige en leefbare samenleving. Het is regelmatig onderwerp
van gesprek. Soms naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis die landelijk verontwaardiging oproept. Een andere keer heel
dichtbij in de eigen straat, na een woninginbraak, een verkeersongeval of een mishandeling.
Korpschef Co Hoogendoorn van de
regiopolitie Noord en Oost Gelderland heeft daar een uitgesproken
mening over: "Als gemeenschap
zijn we samen verantwoordelijk
voor die veiligheid en leefbaarheid. De politie heeft daarin een
belangrijke rol en dat willen wij
ook graag. Dat betekend wel dat
we open moeten staan voor wat er
in de wijk gebeurt, goed moeten
luisteren naar wat de burger bezighoudt."
SERVICE

De Politie Noord- en Oost-Gelderland is druk bezig die omslag te
makken. Sommige zaken zijn al gerealiseerd of in gang gezet. Zoals
de herinrichting van het Politie
Service Centrum, dat snel en
klantvriendelijk de binnenkomende gesprekken afhandelt (09008844). Of de garantie dat de politie
binnen 15 minuten op de plek een
noodgeval is. Korpschef Hoogendoorn noemt ook de verbeterde informatieverstrekking naar slachtoffers als voorbeeld. "Al deze verbeteringen kmen voort uit de
doorontwikkeling van de wijkgerichte politiezorg. Een voornemen
waarmee we de komende jaren de
service aan de burger willen verbeteren. Maar ook efficiënter daders
van strafbare feiten willen opsporen en problemen in de wijk willen gaan aanpakken. En het liefst
willen we door goed overleg en
professioneel optreden in de wijk
die problemen voorkomen."

WIJKAGENT

Centraal in deze werkwijze staat
de wijkagent. Tot nu toe was de
wijkagent slechts gedeeltelijk in
zijn of haar wijk inzetbaar. Dat
gaat veranderen, aldus Hoogendoorn. "In de nieuwe opzet is de
wijkagent fulltime in de wijk aanwezig. Hij of zij onderhoudt contacten met de bewoners van de
wijk, maar ook met de scholen, de
gemeente, de buurtverenigingen,
de woningcorporatie of winkeliersvereniging. Dat noemen wij
onze partners.
De wijkagent signaleert de eventuele problemen en kan dan terugvallen op het politiekorps om hem
te ondersteunen. Bij de aanpak
daarvan. Bijvoorbeeld door gericht
toezicht tijdens de surveillance of
het uitvoeren van een recherche
onderzoek. Uiteraard zoekt hij bij
die aanpak afstemming met de bewoners en partners van de wijk.
Want de oplossing van een probleem ligt zeker niet altijd bij de
politie. Uit onderzoek binnen de
regio Noord en Oost Gelderland
bleek dat er veel verschillende opvattingen bestonden over de invulling van deze functie. Om aan deze
onduidelijkheid een eind te maken is er gekozen voor een "nieuwe functie" wijkagent vast te stellen.
WIJKAGENT VORDEN

Ook de gemeente Vorden heeft nu
een wijkagent "nieuwe stijl". Vorden had al enkele jaren een wijk-

agent die gedeeltelijk in Vorden
werkzaam kon zijn. In de nieuwe
situatie zal dat gaan veranderen
en zal de Wijkagent geheel voor
zijn wijk beschikbaar komen.
De wijkagent dient de schakel te
zijn tussen de gemeente Vorden
en het politieteam. Met ingang
van l april 2003 is Jacques Tabor
aangesteld als wijkagent voor de
hele gemeente Vorden (dus ook
Wichmond, Kranenburg, Linde,
Vierakker, Medler en het verdere
buitengebied).
De wijkagent zegt dat hij als politie dichtbij de mensen wil staan
die wonen/werken binnen de gemeente en samen met hen werken
aan een veilige en leefbare
woon/werk en leefomgeving. Samenwerken is hierbij onontbeerlijk, want de politie kan het niet alleen.
De politie is dag en nacht bereikbaar via het politie service nummer 0900-8844 (lokaal tarief) of
voor spoedgevallen 112. Wilt u
aangifte doen van een misdrijf
dan wel een zaak met de politie bespreken dan is het teambureau
van politie vorden elke werkdag
geopend van 09.00 uur tot 13.00
uur.
Wilt u een gesprek met wijkagent Jacques Tabor aangaan
dan kunt u via het Politie Service Nummer een afspraak met
hem maken.

HAFA examens
Concordia
Alle leerlingen van muziekvereniging Concordia volgen muziekles
aan de Muzehof te Zutphe'n. En als
je al een aantal jaren les hebt gehad
en een aantal vaardigheden onder
de knie heeft mag je na 2 a 3 jaar
examen doen. Het HAFA-examen
bestaat uit een theorie en praktijk
gedeelte. Na veel oefenen en het re
peteren van toonladders was het
op 25 en 26 juni voor een aantal
leerlingen zover. Zij waren klaar
voor de muzikale vuurproef.
De volgende leerlingen slaagden
voor het diploma A: op dwarsfluit
Milou Ruiterkamp en Kirsten Remerie; op klarinet Ariet Kieskamp
en Lizette Arfman en voor saxofoon, Frits Polman. Lian Nijenhuis
(klarinet) slaagde voor het B diploma. Ook onze voorzitter Mark Heuvelink heeft zich op muzikaal ge
bied bekwaamd in het dirigeren
van harmonieorkesten. Hij volgde
2 jaar lang de cursus voor assistentdirigent. Deze cursus werd gegeven
door Lex van Diepen. Ook Mark legde het examen met goed gevolg af.
Allemaal van harte gefeliciteerd.

Zwemvierdaagse
De zwemvierdaagse die het badpersoneel van het zwembad "In de Dennen" de afgelopen dagen organiseerde is geslaagd. In totaal 188 deelnemers, meer dan vorig jaar. De
deelnemers konden kiezen uit twee
afstanden: 250 meter (10 banen) of
500 meter ( 20 banen). Tijdens het
zweingebeuren was het bad gezellig
aangekleed, dat alles omlijst met
een vrolijk muziekje. Het was de 29e
keer dat deze vierdaagse werd ge
houden en alle keren was Heintje
Bos van de partij, waarvoor ze na-afloop nog eens extra in het zonnetje
werd gezet. De oudste deelnemer
was de 74 jarige mevrouw te Winkel- te Pas. Margot Golstein was met
haar 5 jaar de jongste.

P.V. Vorden

den van 120 km per uur zijn geen
probleem. Op dit moment staat
Barry op een 6e plaats in zijn klasse. De nummers l, 2 en 3 zijn coureurs die ook meerijden in de EK's
en dus te snel zijn voor hem.
In juli/augustus gaat Barry 2 weken trainen in Italië om zich daarna te gaan voorbereiden op de Polini cup in Hengelo G., daar wil hij
nu eindelijk eens gaan vlammen.

P.C. de Graafschap
Zaterdag 28 juni was er een ponyconcours in Eerbeek, daar be
haalden de volgende deelnemers
een prijs.
Sebastiaan Hamer met Yvonne
een 2e prijs klasse B cat. B met
169 pnt.; Vera Kingma met Moortje een 2e prijs klasse B cat. B
met 172 pnt.; Iris Berenpas met
Jasmine een 3e prijs klasse B cat.
C met 157 pnt.; Rebanna Stempher met Droopy 2 maal een Ie
prijs klasse B cat. C 164 pnt.;
Wendy Beeftink met Happy 4e
prijs klasse B cat. E met 165 pnt.;
Linda Berenpas met Jasmine 2
maal een Ie prijs klasse LI met
167 pnt.; Elodie Stokman met
Passé Partout 3e prijs klasse LI
cat. E 158 pnt.; Frederike Gotink
met Spetter een 2e prijs klasse LI
cat. E 161 pnt.; Lisanne Schippers
met Pica een 3e en 4e prijs klasse
Ml 163 - 158 pnt.; Lisette Bijenhof met Survivor een 2e prijs klase MII met 154 pnt.
Springen: Sebastiaan Hamer met
Yvonne een 3e prijs klasse B; Lisanne Schippers met Pica een Ie
prjs in de klasse Z.
Outdoor Kring Kampioenen in
de dressuur zijn geworden: Sebastiaan Hamer met Yvonne
klasse B cat. B; Rebanna Stempher met Droopy klasse B cat. C +
springen; Linda Berenpas met
Jasmine klasse LI cat. C; Lisette
Bijenhof met Survivor klasse MII
cat. D; Marieke Rouwenhorst
met Kaylie springen klasse L cat.
C.
Zij mogen naar de Gelderse kampioenschappen op 23 augustus
te Groenlo. Tevens zijn geselecteerd voor de Gelderse kampioenschappen: Nynke Woerts
met Tamara, dressuuur klasse
MI cat. D; Lisanne Schippers met
Pica dressuur klasse Ml cat. E;
Frederike Gotink met Spetter
dressuur klasse LI cat. E.

Reserves zijn Iris Berenpas met
De wedvlucht vanaf Arlon ging Jasmine dressuur klasse B; Anke
over een afstand van circa 275 kilo- woerts met Lady dressuur en
meter. De uitslagen waren: J. Mey- springen klasse L cat. A B; Marieer l, 4, 5, 6, 16; H. Eykelkamp 2, 3, ke Rouwenhorst met Kaylie dres7, 12, 17; M. Tiemessen 8; A en A suur klasse LI cat. C; Lieke Beunk
Winkels 9, 19; C. Bruinsma 10,15, met Simba springen klasse L cat.
20; H. Stokkink 11, 13, 14; Jitske C; Sebastiaan Hamer met Yvonne
springen klasse B.
Winkels 18.

www.compusystem.nl
Internet/Office PC

v.a. € 499,€ 499,€ 539,-

AMD XP 2000+, 256 MB, 64 MB VGA, 56K.6 tnoderrC 20
AMD XP 2200+, 256 MB, 64 MB VGA, 56K6 modem/40
AMD XP 2400+, 256 MB, 64 MB VGA, 56k6 modem, 60 GB
Vlees waren voordeel

Deze week supervoordeel

Runderbraadlappen 1 kno c4."
Speklappen
0
naturel of gemarineerd

1 kilo € O•

4 satévinken of

griekse vinken

€569,-

c 2."

Alle voorgesneden
vleeswaren

TopPC

v,a. € 559,-

AMD XP 2000+, :
:-:4 G4 MB DDR TV-Out, 40 GB 7200 HDD
AMD XP 2400+, 512 MB DDR, GF4 64 MB :DDR TV-Out, 60 GB 7200 HDD
AMD XP 2600+, 512 MB DDR, GF4 64 M8DDR TV-Out, 80 GB 7200 HDD

€ 559,€ 639,€ 699,-

Luxe miditower ATX, Sound, 52 x CDRóitv, 100 Mbit ethernet, geluidsarme koeler,
4x USB 2.0, 1 ;44 MB diskdrive, Trust internet keyboard, Logitech scroliwheelmuis.

Actie: Sony DVD -/+ Writer

3 soorten voor

bij de concurrentie € 399,-

Barbequepakket per stuk €

maar bij CompuSystem slechts €249,-

• worstje • karbonade • 2x saté
• speklapje • hamburger • hawaïstick

^B^B(|
Meerprijzen:
• Windows XP Home € 99. • 16/48 DVD-speler € 29,- • 5?x24x52 CDRW € 41 ,• HP LaserJet 1000W € 249,- • 15 Inch TFT € 239,- • Flatbed Scanner € 55,• 17 inch monitor € 1 1 9 , - » Stand Alone DVD-speler € 79,• Andere onderdelen op aanvraag. • Kijk op internet (www.compusysteni.nl)
voor de complete prijslijst en onze andere aanbiedingen.

Per persoon op bordjes verpakt.

Elke week op de markt in Vorden

5 zonnebloemen

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

2.99

Valeweide

20 rozen

Adverteren in Contact?

2 bossen lelies

Vraag naar onze
uitgebreide mogelijkheden.

2 begonia's
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Kijk
voor
nieuws
Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

ook op:

'De Boggelaar'

C TV
Kerkstraat 6 Groenlo 0544-461308 www.citylido.nl

info@citylido.nl

juli 2OO3

-V-MALE
-

Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26
• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen
• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
kiompjesgolf, klootschieten,
barbecue, steengrill

SIXPACK

Vanaf
IQ.OO uur
geopend

FRAGMENT

Vanaf
19.00 uur
geopend

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

Vanaf
19.00 uur
geopend

Ja, ik steun Amnesty International
We hopen op een bijdrage van € 4,50 per maand, maar u kunt
al lid worden vanaf € 10,00 per jaar. Als lid wordt u geregeld
geïnformeerd over h«t werk van Amnesty International.

J ik machtig Amnesty International
€

per maand/anders, nl. €

per maand/jaar* af te schrijven van mijn
rekeningnummer

l

l

l

I I I )

Naam/voorletters

Vanaf
19.00 uur

Straat

•ÜAMNESTY
International

BLIZZERT
eopend

Postcode
Woonplaats

Support our fight for humtn rights

THE DJ'S»MICHAëL»OLIVER»DIGER»DANIël^ ARNO

Geboortedatum
Datum

Geef om vrijheid

Handtekening
•Doorhalen wat

i toepassing is.

Stuur deze bon in een envelop naar
Amnesty International, Antwoordnummer 10840,
1000 RA Amsterdam, (postzegel mag, hoeft ntet).
Of bel (020) 626 44 36 of kijk op www.amnesty.nl

Op zondag tussen l 9.00 en 20.00 uur gratis entree
uitgezonderd *avonden
discovervoer info op www.citylido.nl (vervoer)
minimum leeftijd l 6 jaar -- toegang onder voorbehoud

Ronde van Vorden

olitie varia
Vorden, Schuttestraat
d.d. 23 juni om 07.43 uur
Feit: auto tegen boom
betrokkene: 44jr. man uit Zelhem
De man verklaarde op een recht
stuk weg met zijn auto voor een

GROEP

eend te zijn uitgeweken. Vervolgens was hij de macht over het
stuur verloren en tegen een boom
gebotst. De man is met onbekend
letsel overgebracht naar het zie
kenhuis.

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

ANBOcultuurreis naar Friesland
een bijzondere ervaring
Op de ochtend van de 17de juni spoedden leden van de ANBO-afdeling Vorden zich naar
het centrum van het dorp.
Daar aangekomen verzekerden zij zich van een zitplaats
in een nabij de NH.kerk geparkeerde luxe touringcar. Vlak
nadat de laatste klokslagen
van acht uur hadden geklonken zette het kolossale voertuig met 58 passagiers koers
richting Friesland.
De 25e Rabo-ronde werd door Patrick Somsen uit Aalten met ruime voorsprong gewonnen.
Na een rit van circa twee uren belandde het gezelschap via Zwolle
en Kampen in de NO-polder alwaar in het plaatsje Ens werd gepauzeerd voor het nuttigen van
koffie met gebak.

Socii 2 Kampioen!!!
Na wat rond te hebben gebeld
binnen de vereniging Socii is er
een Socii 2 ontstaan om de
woensdagavond competitie te
spelen.
Deze bestaan uit: Joep Haverkamp,
AJ Groot Jebbink, Marjolein Wol-

brink, Saskia Helmink en Manon
Peters.
Nog nooit samen gespeeld en niet
weten wat ons te wachten stond
gingen we de eerste thuis wedstrijd in die overtuigd gewonnen
werd met 6-2.

Zo ging dit lekker door de hele
competitie, zodat we uiteindelijk
na 6 weken overtuigend kampioen
zijn geworden.
Nu op na volgend jaar met dit gezellig team en met wat meer te
genstand.

Miniclubkampioenschappen V.T.P.

Na deze onderbreking werd de
reis, langs een goedgebaande autoweg over de bodem van de voormalige Zuiderzee, voortgezet om
nabij Lemmer wederom het zogenaamde oude land te bereiken.
In de omgeving van deze Friese
plaats werd het oog getroffen
door een omvangrijk aantal zeilboten en motorjachten. Verderop
viel te genieten van een wijd uitzicht over frisgroene weilanden
met veel zwartbonte koeien die
samen een fraai geheel vormden
in het zonovergoten landschap.
Na het passeren van diverse dorpen en een aantal nauwe en drukke straten in Workum, werd in
die plaats het museum met de
naam van de bekende Friese schilder "Jopie Huisman"bezocht.
Jopie Huisman verdiende indertijd zijn geld als oud ijzer- en lompenman. Hij trok van deur tot
deur en scharrelde zo zijn handeltje bijelkaar. Zijn grote passie
én talent lag echter op een ander
vlak: met grote precisie schilderde hij vanaf zijn 17de jaar zijn
omgeving. Zijn bekendste werk
vormden de schilderijen uit de

zeventiger en tachtiger jaren van
de vorige eeuw, waarop hij waardeloze en weggegooide spullen
uit zijn lompenhandel weer een
nieuw leven en een nieuwe waarde gaf.
Het werk van Jopie Huisman, die
in 2000 op 78-jarige leeftijd overleed, bleek bijzonder herkenbaar.
De wijze waarop deze kunstzinnige handelaar in lompen en ijzerwaren erin is geslaagd om de dingen, die hij dagelijks zag en in
handen kreeg met penceel en pen
voor het nageslacht vast te leggen, werd door menig medereiziger als bijzonder ervaren.
De lunchpauze in het schitterend
gerestaureerde, laat Achttiende
eeuwse
boerderijrestaurant
"Nynke Pleats" in Piaam vormde
een welkome en aangename onderbreking tussen het eerste en
tweede deel van de cultuurreis.
Het daarna volgende bezoek aan
het museumdorpje Allingawier
bood het ANBO-gezelschap een afwisselend beeld van diverse oude
ambachten en gebruiken. De uitleg en toelichting ter plaatse
voegde het nodige toe aan de
beeldvorming van de belangstellenden. Voorts werd in een klein
dorpskerkje een interessant en
verhelderend klankbeeld vertoond dat als titel voerde: "God
schiep hemel en aarde".
Op de terugreis is het diner gebruikt in restaurant "Ruggestee"in Hoenderloo. Rond 20.30
uur arriveerde het gezelschap
weer in Vorden. Zowel aan het begin als aan het einde van deze
15de ANBO-reis sprak mevrouw
D.Schot namens de reiscommissie enkele woorden tot de medereizigers.
Contactadres: J. Brandenburg (tel.
552003).

Rabo Wielerronde van Vorden
Afgelopen zondag was alweer
voor de 25e keer de Rabo WieIerronde van Vorden.

Woensdag 25 juni mochten de
mini's van de tennisclub hun
kunsten laten zien.
Er werd fanatiek gestreden onder
schitterende weersomstandigheden. Een heerlijk zonnetje, en niet
te warm om veel te lopen. 14 Kinderen gingen strijden om het eremetaal. De kinderen waren ver-

Kastelentoer
De Graaf schaplij ders
Afgelopen zaterdag flinke snelheden tijdens de TT races in Assen,
zondag "the day after" zeer rustige
snelheden tijdens de Kastelentoer
in Vorden welke werd georganiseerd door de VAMC "De Graafschaprijders". Een tocht over een af-

deeld in 2 leeftijdscategorieën. Er
waren spannende wedstrijden bij,
vooral voor de kinderen, want
voor de velen was het pas de eerste
echte wedstrijd. Iedereen bleef enthousiast, ook al hadden ze verloren. Het was een gezellige middag, met veel publiek en veel hulp
van ouders en oudere jeugd.
Voor de nr. l en 2 was er respectie-

Geboren in 1994 en 1995:1. Michel
Vet.; 2. Bram Pijnappel.
Geboren in 1992 en 1993: Miriam
Mulderij; Remie Wabeke.
Hierboven ziet u de kampioenen.

stand van 180 kilometer, waaraan
door 176 motorrijders werd deelge
nomen. Start en finish waren bij
het clubgebouw in het buurtschap
Kranenburg. De tocht voerde de rijders langs de Yssel, de Duitse grens
en zo weer terug naar Vorden. De
beker voor de club met het grootste
aantal deelnemers ging naar "
buurman" Hamové uit Hengelo (10

man). In het tweede weekend van
augustus (9 en 10 augustus) organiseert de toercommissie van "De
Graafschaprijders" een tweedaagse
toertocht door het Teutoburgerwoud. Zowel zaterdag op de heenweg, als zondag op de terugweg een
route van 300 kilometer over fraaie
provinciale wegen. De deelnemers
overnachten op een camping.

velijk een gouden en een zilveren
medaille. Iedereen kreeg nog een
blikje drinken en een ijsje.
DE WINNAARS ZIJN GEWORDEN:

Bij de Amateur B categorie streden
drie koplopers voor de winst,pogingen van de Rtv renners Wim
Bosman ,Rudi Peters en Alfred Mol
om aansluiting te krijgen bij deze
drie mochten niet baten.Het hele
rennersveld viel in meerdere groe
pen uiteen.
Toch wisten bovenstaande Rtv-ers
respectievelijk 6, 9 en 20 te worden.
Bij de Amateur A categorie viel
ook het hele veld uiteen, vier renners wisten al in het begin van de
wedstrijd uit het peloton te ontsnappen waardoor de rest op achtervolgen was aangewezen.Dit
mocht echter niet meer baten al
wisten enkele kleine groepjes nog
uit het peloton weg te komen om
voor de overige prijzen te strijden.Ondanks enkele pogingen van
Rtv-ers wist geen van deze renners
in de prijzen te belanden.Ook de
jeugd van Vorden en omstreken in

de leeftijd van 7 t/m 12 jaar stre
den voor enkele prijsjes van de Rabobank, uitslagen hiervan volgen
later.
UITSLAGEN WIELERRONDE
VAN VORDEN
Amateur B
l Jeroen Wolbrink, Schalkhaar; 2
Jan Bakker, Schuinesloot; 3 Janne
Willemsen, Driel; 4 Haico Elshof,
Kilder; 5 Ferdy v/d Werf , Warnsveld; 6 Wim Bosman, Warnsveld
Rtv Vierakker-Wichmond; 7 Johan
Janssen, Bemmel; 8 Jonny Lammertink, Wierden; 9 Rudi Peters
Wichmond, Rtv Vierakker- Wichmond; 20 Alfred Mol, Laren
Rtv Vierakker-Wichmond
Amateur A
l Patrick Somsen, Aalten; 2 Mare
Hulshof, Gendt; 3 Rob Niekolaas,
Zwolle; 4 Jeffrey Kimmels, Doesburg; 5 Maurice Schenk, Winterswijk; 6 Herman Reessink, Stokkum; 7 Marco Schenk, Aalten; 8
Dick Hoeve, Elburg; 9 Harold Fischer, Driel; 10 Igor Elburg, Ommen.

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

GROENTE:

HAAS/RIBKARBONADE

KERSEN

kilo

3."

500 gram nu

99

12

Albert Heijn Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

SPA & FRUIT
Altijd dagvers

fles 1,5 liter a 1.19

Bestelling per tel./fax
Bezorgen aan huis

nu 3 flessen halen

Riant en gratis parkeren

2 flessen betalen

Geschenk pakketten
Bonus aanbiedingen

vloeibaar of poeder

LIPTON
ICE TEA

HERO
MULTIFRUIT

pak 0,96 kg of 1 liter a 4.69

fles 1,5 liter a 1.79

fles 1 liter a 1.29

nu 3 pakken halen

nu 3 flessen halen

nu 3 flessen halen

2 pakken betalen

2 nessen betalen

2 flessen betalen

FLEURIL

LUTUC
pakje 100 gram a 0.95
nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Herbalifeproducten

vaatje 5 liter nu

9.

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
» Bestratingen
. Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

DE

W I N K E L H O E K

VAN

Ondergoed

K

HENGELO

BH's

slips - strings
nu

40%
korting

CAFÉ

Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat~13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Restanten

Marga en Pieter
Tel. (0575) 46 49 82

UIT DE WEERD

Openingstijden:

Oh HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Hotel Leemreis
Spalstraat 40, Hengelo (Gld.)

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

Ruim assortiment

GROLSCH GALLEGALL
BIER
NHO
s99 M O

A.s. tiofKterdag 3 juli
van 16.30- 19.15 uur
vrijblijvende „inloop" over

Air miles sparen

^BIERKAAI

Ruurloseweg 1

Nieuw!!!!

7255 DE Hengelo (Gld.)
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75

Darten bij de Bierkaai
vanaf september 2003 dartcompetitie
50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.per dag min. 3 dagen.
Geboortef les 4 meter € 25.per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Infomiddag 12 juli 2003
Tevens demonstraties

Aanvang 14.00 uur

Kijk voor nieuws
ook op:

www.contact.nl

0620438118

Te huur:

paardenstallen
met voll. verzorging, buitenbak
met verlichting, drainage en
springmat. Ruime boxen en
weidegang, dicht bij de bossen.
Paardenpension 't Halier
Beunkstege 4, Vorden,
Tel. (0575) 46 72 53

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN
en ZONWERING

M/R\B

LENSINK
Reparatie

Bouw

Kantoor:

Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden
Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax:
(0575) 55 92 67
E-mail:
info@mrb-lensink.nl
Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

Biej ons in
d'n Achterhook
Soms staoj d-r van te kiekn hoe gauw wat luu an-ebrand bunt. Die
schienbaor niks gin gevuul veur een geintjen hebt. Waor lachen haos
een verbaon iets is en allene maor druk bunt met de ernstige dinge in
't leaven. Zo waar-k vanwekke aans in een winkel wao-j zowat van alles
kont koopn wa-j zo in en umme 't huus neudig hebt. Een vrouw, of veur
mien part mevrouw, was ieverig met de bessems an 't keurn. De verkoper die eur hilp gaf eur daorbiej zo goed meugelijk advies, 't Wodn uutendelijk een goeien olderwetsen barkenbessem, zo 'n heksenbessem.
Dat lek veur 't doel waor zee um veur gebruuken wol, 't beste.
"Mo 'k um ow op de fletse binden of wo-j d-r op nao huus vliegen?" ,
vroog de verkoper zo veur de gein. Now, wat t-r toen allemaole uut de
mond van die mevrouw kwam, dat was neet mooi meer. Zee was gin
hekse, enz. enz. . De verkoper leet eur maor uutraozen, hee snappen
neet dat iemand daor zo heilig oaver kon wodn.
Heilig was vanwekke ok Anne Vonderman. Maor dan op een heel andere meniere. Anne is van huus uut naaister. Van bokse tot jas en van pak
tot rok, alles stoekt ze in mekare. Maor vegange wekke had ze gediens
emaakt veur een goeie kennis, 't Ene gedien dat ze klaor had, had ze
netjes boaven uut-ehangen. "s Aovends too zee 'n tweeden ok klaor
hadde was 't eur tevolle ewes umme de trappe nog weer op te gaon. Ze
hing dit gedien maor in de kamer oaver een paar stuule. Dat ging jao
ok bes. At ze gin katten hadn ehad.
,n Andren maarn Ie 't gedien op de grond. Too Anne 't gedien op wol
kriegen rok ze't al. De katte had 't gedien ok as waterplaatse gebruukt.
't Stonk een uur in de wind. 't Hele huus in paniek natuurlijk. Die dure gediens, kon ze wel weg doen. Die vieze rotkatten ok, maor jao die
waarn van eur dochter en daor mog ze niks van zeggen.
Achteraf schient ,deur de goeie raod van een buurvrouw, de scha nogal met te valn ewes. De gediens hangt in ieder geval biej de kennis veur
't raam, argens biej ons in d"n Achterhook.
H. Leestman

Vordense

klootschietmarathoii
Zondag 6 juli wordt de "Vordense
klootschietmarathon" gehouden.
Een wedstrijd over een afstand van
tien kilometer. Er zijn in totaal 4
klassen: heren, dames, gemengd en
een vrije klasse. De start is vanaf
10.00 uur bij de fam. Scheffer aan de
Nieuwenhuisweg l in het buurtschap Delden. Men kan zich voor
deelname aanmelden bij D. Regelinktelf. 0575-551328.

Epilepsie:
soms ben je er
even niet bij

Voorproefje Medlerfeest
Een "voorproefje" voor het Oranje
feest Medlertol, zo kan de fietspuzzeltocht welke zondagmiddag gehouden werd, het best worden omschreven. Een fietstocht met een
lengte van 20 kilometer, welke namens de Oranjevereniging Medlertol was uitgezet door Helmut Geerlings en Theo Betting. Onderweg
moesten allerhand "puzzels" opgelost worden. Er verschenen 65 personen aan de start bij café fWapen
van Medler. De groep Wijnstra ging
met de eerste prijs strijken; 2 groep
Eykelkamp; 3 groep Nijenhuis (Kranenburg). Aanstaand weekend
vindt het Oranjefeest plaats. Vrijdagmorgen kinderspelen voor school
"De Kraanvogel".
Vrijdagavond toneel in de Medo-hal
met het toneelstuk "Bankgeheim"
gespeeld door het Dorpstoneel uit
Ruurlo. Zaterdagmiddag wordt om
13.30 een begin gemaakt met de traditionele volksspelen. "S'avonds een
feestavond met de "Flamingo's".
Aanvang 20.30 uur.

Buitenplaats "De Wiersse" weer opengesteld

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Word donateur • giro 222111
l op de 150 mensen heeft epilepsie. Soms zijn zij
'er even niet bij'. Er vallen gaten in hun leven.
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt deze mensen.
Helpt u mee? Er is nog zoveel te doen.

Vragen over epilepsie?
0 9 0 0 - 8 2 1 2 4 1 1 (€0,10 per minuut)

Postbus 270 • 3990 GB Houten
www.epilepsie.nl

Brandweer traint
personeel
De Wehme op
(brandveiligheid
Op donderdagavond 5 en 12 juni
jl. hebben een tachtigtal personeelsleden van verzorgingstehuis
De Wehme een instructieavond
van de Vordense brandweer bijgewoond. In een vol gepakte kazerne kreeg men onderricht in o.a.
hoe te handelen bij brand, het
ontruimen van het gebouw, de interne organisatie en het bestrijden van brand doormiddel van de
kleine blusmiddelen.
De avond, georganiseerd door de
Vordense brandweer, in samenwerking met De Wehme, werd geopend door B.Hekkelman die uitleg gaf over de samenstelling, indeling en preventieve voorzieningen in het gebouw.

Op zondag 13, zondag 20 en
maandag 21 juli zijn de tuinen
van "de Wiersse" (16 ha.) weer
opengesteld voor het publiek.
Wie op kleine schaal tuiniert doet
hier grootse ideeën op, wie
t droomt op oneindigheid krijgt
lessen in bescheidenheid. De verborgen schoonheid van de Wiers-

Zomerexpositie 2003
Opnieuw komt er een zomerexpositie in de Staringzaal van hotel De
Hoofdige Boer. Naast de zo langzamerhand al bekende exposanten,
doen ook nu weer nieuwe kunstenaars uit Almen mee. Dat betekent
weer nieuwe stijlen, ander werk,
dus interessant om te komen bekijken. De deelnemers zijn dit jaar:
Koos Anema met keramiek, Ge
Bruins, Bertus Eskes, Bob Hallie en
Ton Kramer met schilderijen, aquarellen en tekeningen, Derk en Netty Nijman fotowerken en Hans van
Klaveren met beeldhouwwerk.
Als speciale gast is dit jaar Hennie
Wolvers uitgenodigd. Veel werk
van hem hangt bij zijn familie, bij

se laat zien waar tuinieren in essentie over gaat: de menselijke ingreep in de natuur. Aldus schreef
Koos de wilt onlangs in AD Magazine. De tuinen, met het omringende landschapspark zijn inderdaad uniek te noemen en zijn tevens te bezichtigen in aquarel. De
tentoonstelling "Aanzichten van
de Vordense kastelen", aquarel-

len van Frits van Amerongen, is
namelijk voor het laatst ook nog
te bezichtigen in het koetshuis.
De openingstijden en entreekosten zijn vermeld in de rubriek
"Contactjes".

vrienden, bij veel Almenaren en in
De Hoofdige Boer én... bij veel gasten van het hotel door het hele
land. De familie Holtslag had altijd
een paar aquarellen met Almen als
onderwerp op "voorraad" om aan
te bieden bij bijzondere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een jubileum. Deze expositie zal een door
de heer Wolvers zelf geselecteerd
overzicht van zijn werken bieden.
Voor de zomerexpositie betekent
het niet alleen een "hommage" aan
zijn hele oevre, maar ook een eerbetoon aan Hennie Wolvers voor
zijn geweldige inzet ten aanzien
van de zomerexposities van 19731990.
Daarnaast vinden de cursisten van
Ton Kramer die dit jaar (weer) mee-

deden aan de teken- en schilderlessen "Zin in avontuur" het spannend om iets van hun resultaten te
kunnen laten zien. Naast de tekenlessen in het dorpshuis Ons Huis te
Almen en in Ton's atelier, zorgen
ook de speciale workshops voor verrassende resultaten.
Hoewel er landelijk en in de regio
veel exposities georganiseerd worden, blijft de Almense Zomerexpositie door de kwaliteit van het
werk, m%ar ook door de fijne, gastvrije sfeer, een groeiend aantal bezoekers trekken.
De zomerexpositie is van 5 t/m 9 juli in de Staringzaal van De Hoofdige Boer. Dagelijks geopend en op
zaterdag en woensdag ook 's
avonds.

Kinderen tot 9 jaar mogen gratis
mee en ook parkeren is kosteloos.
Honden worden niet toegelaten.

Dat men binnen De Wehme zorg
heeft voor haar bewoners was te
zien aan de grote opkomst, geïnteresseerd werden diverse vragen
afgevuurd. Zo ook aan Herbert
Heuvelink,
verantwoordelijk
technisch medewerker van De
Wehme, die van de gelegenheid
gebruikt maakte om het personeel te informeren omtrent de gehanteerde veiligheidsregels, de
werking van het bedrijfsnoodplan en de te verrichten handelingen bij een calamiteit binnen
De Wehme.
Tevens werden de diverse taken
van de opgeleide bedrijfshulpverleners van De Wehme uit de doeken gedaan. Deze gediplomeerde
hulpverleners zullen bij een calamiteit een begin kunnen maken
aan de ontruiming o f , bij brand,
met de blusactiviteiten.
Het tweede gedeelte van de avond
stond in het teken van de praktijk. Het personeel kon zelf de
blussers hanteren en proberen
een vuur te blussen.
Jan Jansen gaf, als brand weer instructeur, samen met enkele vrijwilligers tekst en uitleg bij de oefening. Al met al nuttige avonden, avonden die de (brand) veiligheid binnen De Wehme zeker
ten goede komt.

(«F!
VOOR
GOEDE DOELEN

Snuffel- en
boekenmarkt
Op zaterdag 5 juli is er een snuffel- en boekenmarkt, rondom de
Herv. Kerk te Wichmond (bij
slecht weer binnen in gebouw
Withmundi). Er zijn allerlei
kraampjes met verschillende
spullen, er ligt vast wel iets voor u
bij. Verder is er een gt-^ïig terras, waar u kunt genieten van een
kopje koffie al dan niet met een
wafel. Voor tussen de middag is
er patat, salade (ook om mee te
nemen).
De kinderen zijn wij ook niet vergeten, voor hen is er een chips- en
snoepbar. Dit alles ten bate van
het onderhoudsfonds van de Hervormde Kerk. Voor tijden zie contactje elders in dit blad.

Aantrekkelijk
zomerprogramma
in Theater onder
de Molen
Woensdagavond 2 juli opent Het
Theater onder de Molen in Linde
zijn elfde zomerprogramma met
"Verhalen en muziek". Op deze
openingsavond speelt het fameuze koperkwintet Brameth Brass
gospelsongs en jazz-melodieën.
Bovendien worden oude cababaretliederen tot leven gebracht.
Henk Döll presenteert het beroemde "lied van de Pharao". Pe
ter Hoefnagels geeft gloednieuwe
en oude cabaretnummers nieuwe
glans, terwijl zijn verhalen de
avond een spannend en komisch
karakter geven. Accordeonnist
Tony "Toots" Fraas en bassist Jan
Grotenhuis begeleiden hem en
spelen Franse musette en zigeunermuziek. De mooie acoustiek
van het Theater onder de Molen
zal weer tot leven worden gebracht. Het wordt genieten.
Voor de andere woensdagavonden komen de bekende verhalenvertelster Diny Hiddink en de
conferencier en goochelaar Wim
Hooghiemstra tevens het podium
bezetten.
Over de inhoud zullen wij de komende weken nader berichten.

JRK uw tapijtspedcüist
uw frap bekleed
met een oersterk tapijt
keuze uit meer don 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts

€

18SS°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt
totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd
voor slechts € 2259°

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

OPRUIMING BIJ
TUUNTE FASHION

Complete stoffering
van een woning
voor

slechts € 7959°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
7 ó m2, keuken 8 m2 a/fes uiterst vakkundig qelegd!
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 97/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Frarv'Fb^chier
haarmode
heeft in zijn nieuw te openen kapsalon
te Hengelo (Gld.) plaats voor een

ervaren haarstylist m/v
of herintre(e)d(st)er
voor 24 tot 34 uur per week.
Interesse? Schrijf dan naar
Spaistraat 10, 7255 AC Hengelo (Gld.)
of bel (0575)46 1604.
Na 18.00 uur (0575) 46 24 19.

DAT BETEKENT VANAF WOENSDAG 2 JULI

HEEL VEEL VOORDEEL
DUS KOM SNEL WANT OP = OP

v.o.f.
_

s c n oo r s t e e nv e e g bed r i jf

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

IFASHION

Internet:

mode voor het héle gezin

www.tuunte-fashion.nl

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

Contectjes?

HET PAKHUIS
ANTIEK
CURIOSA
RUITERSPORT
Bel voor informatie of vrijblijvende offerte:
Hubert Bremer (0575) 46 16 76

Varsseveldseweg 25,
Lichtenvo!
tel. 0544-37.
)peningstijden:
DoruPWScfvan 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 - 12.00 en
van 13.30 - 16.00 uur of op afspraak

STRAATWERK
Lankhorsterstraat 31 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 16 76 of (06) 10 39 35 20

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

* Reparatie * Restauratie * Loogwerk
Meubelen op maat gemaakt * Stoelen matten

Kunststof kozijnen
*
*
*
••*
*
*
*
*
*
*

Exclusief op de nedertandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind
Onderhoudsarm
Eenvoudig schoon te houden
C
Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
Komo gecertificeerd

@J

D D

Geboortekaarten
Huwelijkskaarten

Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
ov

Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken

Tijdschriften en periodieken
drukkerij Weevers

Printing on demand ook voor kleinere oplages
Internetpresentaties
Posters op bill-board formaat in meer kleuren
HOOFDVESTIGING VORDEN:
Drukkerij
Uitgeverij
Ontwerp en lay-out
Printing on demand
Stansen/verpakkingen
Internetdiensten
Systeembeheer

Stanswerk voor verpakkingen
NEVENVESTIGINGEN:

Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

ZUTPHEN:

WEVODRUK,

ZELHEM:
RUURLO:
LJCHTENVOORDE:

WEEVERS DRUK,
STUDIO CONTACT;
WEEVERS ELNA,

TEL
TEL
TEL
TEL

(0575) 5123 06
(0314) 62 50 53
(0573) 4512 86
(0544) 3713 23

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^
van Apart in 'Baalc

omdat het zo gezond is!

In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers • Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sierelementen • Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dinsdags van 930 tot 1 7.15 uur
op de markt in Vorden.

Ruime keus ïtwaliteitsvis.
VISHANDEL

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123
email: bijenhof@tref.nl

LJVL & F. VAN DE GROEP
Spakenburg

'part

Open: dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

Tel./fax (033) 29 86 610
mobiel 06 22158903

SIERBESTRATINGEN

Autorijschool

Ruesink

95

m
NIEUW!

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

NIEUW!

Pandacake

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.
Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

een heerlijke verrassing
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SKIL ACCU SCHROEF-/
BOORMACHINE
229SHA

>
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Vlaai van de week:

9,6 Volt, met instelbare
slipkoppeling. Boren in hout
tot 18 mm en in staal tot 6 mm.
Inclusief 3-uurslader.

verse vrucht en vlaa i
~

8*°

van

klein €

39f5
voor

Aanbiedingen geldig van 2 juli t/m 8 juli 2003.

Echte Bakker
VAN
De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

UZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 461220

OPRUIMING
Alle zomerbroeken

korte, driekwart of lange broeken.
Ruurloseweg 1

Onze hele zomercollectie is afgeprijsd.
De gekleurde kaartjes geven de korting aan: 10 -50%

7255 DE Hengelo (Gld.)

T 0575 46 1232
F 0575 46 42 75

Skate-babes hebben 3-daagse
skatetocht goed volbracht
Op vrijdag 27 juni vertrokken 8
skate-babes voor een door freewheel georganiseerde trektocht
door de Achterhoek. Iedere dag
zo&#8217;n 45 km skaten. Ze
kwamen met recht op verhaal
in de Achterhoek en kijken met
plezier terug op deze tocht.
Natuurlijk was het prachtig skateweer, maar ook de prima organisatie maakten de tocht zeer geslaagd. Bij ontvangst zat de sfeer er
al volop in en vol goede moed
werd vrijdag het eerste deel naar
Borculo afgelegd (45 km). Door een
ervaren instructeur werden ze op
weg geholpen waarna ze met een
goede routekaart verder zelf hun
weg vonden. De koffers werden
steeds op tijd nagebracht en aan

het eind vaniedere dag was er telefonisch contact wat als zeer prettig werd ervaren.
Zaterdag ging de route verder naar
Doetinchem en zondag het
mooiste deel van de route naar
Vorden. De tocht voerde voornamelijk door het mooie natuurlandschap van de Achterhoek; een
gezellig terrasje in een dorpje
werd af en toe wel gemist. Totaal
hebben de dames 135 km op skates afgelegd. Door de goede voorbereidingen zowel wat de organisatie betreft als het materiaal en
ook de conditie van de dames, waren er geen valpartijen of andere
blessures. Er kan teruggekeken
worden op een zeer geslaagde
tocht die zeker een vervolg krijgt.

Verrassende opening variété
in Theater onder de Molen

SCHOENMODE
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB
Rozenkwekerij de Wilde verhuist naar Zutphen

Historisch plekje in Bussum verdwijnt

Het Theater onder de Molen
start op woensdagavond 2 juli
met het fameuze orkest Brameth Brass, het koperkwintet
dat melodieën zal spelen uit
Musicals als Sound of Music, Gospels -waar nodig met zang- en
andere melodieën.
Daarnaast wordt het oude cabaret
in ere hersteld door Henk Doll met
Moestafa's beroemde Lied van de

Ie Damestoertocht
voor antieke
tractoren

•f

Dit jaar wordt voor de eerste keer
een tractortoertocht speciaal voor
dames georganiseerd. De organisatie ligt in handen van Suzanne Nijenhuis en Esther Dijkema van Trekker Evenementen Commissie (TEC)
De Graafschap. Deze eerste damestoertocht wordt georganiseerd
op zaterdag 9 augustus. Op deze
tweede zaterdag van augustus
wordt er in de gemeente Vorden
een mooie kastelentocht van circa
30 kilometer gereden. Voor deze
toertocht kunnen maximaal 50 dames meerijden.
Op zaterdagochtend is de aanvang
en inschrijving van de tocht op
Ix'^rderij en SVR camping De Prins< ihoeve aan de Mosselseweg 3 in
Vi.rden. De start vindt daar plaats.
De lunchpauze wordt gehouden bij
familie Wesselink aan de Rietgerweg 2 in Vorden,.

Pharao, waarna Boris Tomas samen met het theaterorkest enkele
geliefde cabaretnummers ten gehore zal brengen, zoals van de
vrouw die "het lonken niet laten
kon", een tragisch lied met scabreuze gevolgen. Peter Hoefnagels
zal het spannende verhaal "De
Kristal-ontvanger" vertellen, waarna Brameth Brass wederom de
fraaie acoustiek onder De Lindese
Molen zal toetsen.
Voor deelname aan deze damestoertocht zijn kosten verbonden. Hiervoor krijgt men koffie of
thee met een koek, lunchpakket,
programmaboekje/routebeschrijving en een aandenken. Opgeven
kan telefonisch tot en met 14 juli
(of wanneer maximum aantal deelnemers is bereikt) bij: Esther Dijkema (Tel.: 0573^42202).
Uw inschrijving is pas definitief als
het inschrijfgeld is overgemaakt op
rekening: 30.14.19.728 ten name
van TEC De Graafschap te Vorden
en onder vermelding van Damestoertocht en uw naam en
adres. Het inschrijfgeld dient vóór
16 juli overgemaakt te zijn. Zodra
de betaling ontvangen is, ontvangt
u een bevestiging en een routebeschrijving naar de start.
De damestoertocht van 9 augustus
en de tractortoertocht in Vorden
van 5 juli worden beide onder auspiciën van de OTMV (Oude Tractor
en Motoren Vereniging) gereden.

Rozenkwekerij De Wilde met de
bekende rozentuin en de verkoop van de enorme collectie
rozen in Bussum wordt op l juli 2003 verplaatst naar Zutphen.
Op de nieuwe locatie aan de Hoveniersweg 12 (de Hoven) is men vijf
jaar geleden begonnen met de

Fiets "De Boer Op"
Fietsen ÖVer paden waarvan men het
bestaan niet wist en tussendoor een
kijkje nemen bij moderne (landbouw) bedrijven, dat kan allemaal
tijdens de jaarlijkse zomer fietstocht
in Hengelo (Gld.). Op zaterdag 19 juli 2003 krijgt iedereen een kans om
eens een kijkje te nemen achter de
staldeuren. Vanaf 10.00 tot 12.00 uur

•aanleg van een prachtige rozentuin. Deze is inmiddels in al haar
glorie te bezichtigen. De nieuwe
Hoofdvestiging van Rozenkwekerij De Wilde zal worden geleid
door de familie van Dalen, die al
decennia lang ervaring hebben
met kweken en verkopen van tuinrozen en snij rozen voor particulie-

re verkoop. Meerdere keren per
jaar zullen themadagen worden
georganiseerd, zoals snoeidagen
in maart, rozendagen in juni en de
rozenbotteldag in september. De
entree is gratis.

kunnen de fietsers starten bij Partycentrum "Langeler", Spalstraat 5 te
Hengelo (Gld.) en bij Café-Restaurant
"d'n Olde Kriet", Dorpsstraat 25 te
Wichmond. De bedrijven zijn gratis
te bezichtigen tot 16.00 uur. De deelname is gratis. Onderweg komt men
langs twee moderne rundveebedrijven waarop verschillende manieren
wordt gemolken, een bedrijf voor vijveraanleg, een winkelboerderij, een

biologische varkenshouderij en een
bloemenboerderij. Verder is een
boerderij omgetoverd tot pannenkoekenhuis. Muziek, dans, handvaardigheden, oude ambachten en
nog veel meer zal onderweg uw aandacht trekken. De open dag "De Boer
Op" is georganiseerd door de Agrarische contactgroep. Voor meer informatie over de route: Mevr. G. Bosch,
tel.(0575)467215.

Informatie is ook te vinden op
www.dewilde.nl.

Witkamp Laren presenteert met trots

Te koop aangeboden:

Niaht To Remember..

Diverse onderdelen
van winkelinrichting
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Rembrandt Duo
Boogie - Trap (Bluesband)
Tafel goochelaars
Dance classics discoshow
4 zalen, 8 gezellige barretjes
Warm & koud buffet

k

Een spetterende artiestenavond ^
volledig verzorgt voor:

Vrijdag 14 november
aanvang 2O:3O uur t/m O1:OO uur
U kunt vanaf nu kaarten reserveren voor deze
grandioze avond op tel : O573-4O121O

DE KLEINE ENGEL
GAAT SLUITEN!

Woensdag I juli
om 20.00 uur
h^t koperkwintet

o.a.:
wanden met schappen e.d.

Brameth Brass

ideaal voor bijvoorbeeld uw garage

en
Henk Doll, Boris Tomas
en Peter Hoefnagels.

25 etalagebustes

(Zie bericht in Contact
van heden.)
Reserveren aanbevolen.

Tel.(0575)556987
!nfo@theater
onderdemolen.nl of
Peter@gphoefnagels.nl

enkele etalagefiguren

fax
elektrische schrijfmachine
rozenklokje
divers decormateriaal
en nog veel meer

Kijk voor
nieuws
ook op:

TEUNISSEN
M O D E
Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 14 38

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

ENGEL
uo n d e c o r a t i e s

8, c a d e a u s

Vanaf nu kunt u kiezen uit mijn
exclusieve collectie
WOONACCESSOIRES EN MEUBELEN

met korting tot 30%!
Kom nu naar De Kleine Engel!
Guda Schoen - Kerkplein 2 - Ruurlo

Zomerweken bij
Bruggink BV!
Zonnige
KORTINGEN
op diverse
SHOWROOMKEUKENS
tot wel

65%!
Tot ziens
Bruggink bv
Molenweg 11
7055 AW Heelweg
Tel. 0315-24 29 29
Internet:
www.bruggink-bv.nl
E-mail:
info@bruggink-bv.nl

Denkt u
over
ADSL?
Vraag eens
naar de
mogelijkheden
(alleen economisch
gebruik).
-Telefoon
(0575) 55 73 10

BOERDERIJ EN NATUURMUSEUM

Maak nu uw keus uit ons reeds afgeprijsde assortiment

„öe linöenhof"

Kremersdijk 5 • 7255 KM Hengelo (Gld.)

Voor educatieve ontspanning.
De volgende zondagmiddagen geopend
van 14.00 tot 17.00 uur:

6 en 27 juli • 3 en 31 augustus.
Entree € 3,-. Tot ziens.

TEUNISSEN
M O D E
Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

Kinderen leren veilig
skaten op dorpsschool

Bijzondere school Hoge al bezig
met 125jarig bestaan
Het duurt nog een jaar. Toch
zijn de voorbereidingen voor
het 125 jarig bestaan van de Bijzondere school "Het Hoge" al in
volle gang. Er is inmiddels een
jubileumcommissie gevormd
waarin zitting hebben Harry
Hendertink, directeur van de
school, Wilco Groters, Bertus
Pellenberg, Hans Boers en Karin Hey. De activiteiten met betrekking tot het jubileum zullen zich afspelen vanaf vrijdag 4
juni t/m zaterdag 12 juni 2004.

Op vrijdag 27 juni werden er Skate Safe! clinics georganiseerd, dit
keer bij de Dorpsschool uit Vorden. De Skate Safe! clinics worden
georganiseerd door Consument &
Veiligheid en NOCNSF in samenwerking met de Skatebond Nederland en Univé Verzekeringen. Het
doel is om veilig skaten bij jonge
kinderen onder de aandacht te
brengen. De clinics maken deel uit
van het landelijke actieprogramma Sport Blessure Vrij.

land. In dit verband was Univé betrokken bij de introductie van het
Skatevaardigheidsbewijs. Beoefenaars van de skatesport met een
Skatevaardigheidsbewijs zijn automatisch verzekerd bij Univé Verzekeringen. Op deze manier wil
Univé preventie en veiligheid van
deze populaire sport bevorderen.

FORSE DALING SKATEONGEVALLEN
Het skaten wordt steeds meer serieus beoefend als recreatiesport.
Hoewel circa twee miljoen skaters
actief zijn in Nederland, is het aantal ongelukken in één jaar tijd fors
gedaald. Werden er in 1999 nog
13.000 skaters behandeld na een
ongeval op Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen, in
2000 waren dat er 7.600. Een daling met maar liefst 41%.

UNIVÉ EN VEILIG SKATEN
Univé Verzekeringen hoopt met
het project Skate Safe! de veiligheid van het skaten in Nederland
te bevorderen. Univé is reeds enkele jaren betrokken bij het skaten
en is sinds januari 2000 hoofdsponsor van de Skatebond Neder-

W

Behalve aanmelden ook graag foto's van school, anecdotes van
school e.d. inzenden, onder duidelijke vermelding van naam, adres
en woonplaats. De organisatie
staat er garant voor dat alles "straks" weer keurig wordt teruggestuurd! Momenteel is er ook een
commissie bezig met het schrijven
van een jubileumboek. Vrijdagavond 11 juni is er een grote feestavond ( disco) voor de jeugd ingepland, bedoelt voor oud-leerlingen

Bron voor deze gegevens is het Letsel Informatie Systeem (LIS) van
Consument en Veiligheid.

Een team van de Vordense vrijwillige brandweer bestaande uit Jan
Oosterink, Jeroen Broekman, Marthijn Kornegoor en Gerard Zweers
heeft afgelopen zaterdag meegewerkt aan het Tros programma
"Tobbedansen". De heren werden
tijdens de opnames die plaatsvonden in de gracht, (die dwars door

Amersfoort loopt), luid aangemoedigd door hun vrouwen en kinderen, een "supprtersgroep" bestaande uit 30 personen. De brandweerlieden die zich in 2002 ook al eens
voor dit programma hadden ingeschreven, maar toen werden uitgeloot, probeerden het begin dit jaar
opnieuw. Begin mei kregen ze een

O 50 plus info
Stichting Welzijn Ouderen Vorden

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.

VOORAANKONDIGING
Op 8 oktober organiseren ANBO
en PCOB in samenwerking met de
SWOV en ondersteund door de
samenwerkende bonden van ouderen in Gelderland een "marktdag" in en bij het Dorpscentrum.
Het thema van deze dag is "veilig
en comfortabel wonen voor nu en
later". Er zijn sprekers en er komt
een zgn. techno-zorgbus waarin diverse technische mogelijkheden
die wonen comfortabeler kunnen
maken, gedemonstreerd worden.
In de zaal van het Dorpscentrum
worden een aantal kraampjes ingericht waar informatie op een
breed terrein kon worden verkregen. De dag begint om 10. 30 uur.
Noteer deze datum alvast, want
dit is een unieke gelegenheid om
heel veel informatie te verzamelen.
COMPUTERCURSUS
Vanaf dinsdag 30 september zullen bij voldoende deelname weer
computercursussen voor 55-plussers van start gaan. In tegenstelling tot eerdere cursussen is het
nu ook mogelijk om met één com-

puter per persoon te werken.
Waar worden de cursussen gegeven: Dorpscentrum. Wanneer:
dinsdagmiddag ,van!3.30uur tot
IS.OOuur of van 15.15 uur tot 16.45
uur. Wat zijn de mogelij kneden:
een cursus voor beginners; een
cursus Word en Windows en een
cursus Internet.
De cursussen voor beginners en
Word en Windows omvatten 8 lessen van anderhalf uur, de cursus
internet 5 lessen
Ook is het mogelijk een cursus te
volgen die "Op Herhaling" genoemd wordt en waarbij de cursisten in de eerste les zelf kunnen
aangeven welke onderwerpen zij
graag behandeld zouden zien. De
ze cursus is bij uitstek geschikt
voor mensen die al één of meer
cursussen hebben gevolgd en
graag antwoord krijgen op de vragen die zij in de praktijk tegenkomen. Deze cursus omvat 6 lessen.
Voor de gevorderde computeraars
is het zelfs mogelijk een cursus
"Digitale Fotobewerking" te volgen.
Voor alle cursussen geldt dat er 10

in de leeftijd tot 18 jaar. Overigens
zullen de huidige leerlingen van
school "Het Hoge" over een half
jaar al merken dat er een jubileum
op komst is. Vanaf januari 2004
vindt er elke maand, op een maandag, een "kinderdag" plaats, waaraan bepaalde thema's gekoppeld
worden. Voor januari staat b.v. het
thema "winter" op de agenda. Thema's die dan weer affiniteit zullen
hebben met Vordense bedrijven.
"Je begrijpt dat een dergelijk jubileum nogal wat kosten met zich
brengt. Via die thema-koppeling
aan bedrijven hopen we op die manier van diezelfde bedrijven een
stukje sponsoring te krijgen",- zo
zegt Wilco Groters, adjunct- directeur van de school "Het Hoge" en
tevens lid van de jubileumcommissie.

Vordense brandweer doet mee aan
T.V. programma "Tobbedansen"

MAOAM EN VEILIG SKATEN
Maoam, een merk van Haribo Nederland, is mede-sponsor van Skate Safe! Maoam wil dat iedereen
plezier heeft in skaten en skeeleren, maar onderstreept ook dat deze sport op een veilige manier
plaats dient te vinden; de Skate Safe! clinics van Skatebond Nederland bevorderen dit op een leuke
en leerzame manier.

RUIM HONDERD CLINICS
De in totaal honderd clinics zijn
bedoeld voor kinderen van 9-12
jaar, de grootste risicogroep inzake ska te-ongevallen. Doel van de
clinics is om de deze leerlingen bekend te maken met een veilige beoefening van de skatesport. Tijdens de clinics, die plaats hebben
op basisscholen verspreid over het
hele land, leren kinderen basisvaardigheden, zoals val- en remtechnieken, en ervaren zij de voordelen van beschermingsmiddelen.
De clinics worden verzorgd door
gediplomeerde skateinstructeurs.

S

Zo zal er vrijdag 4 juni in een feesttent bij school een receptie worden gehouden. Een tent "gekoppeld" aan de school zodat de regen
geen spelbreker kan zijn. Zaterdag
5 juni vindt er, eveneens in de
feesttent een reunie plaats voor

oud- leerlingen. Daarvoor zullen
een paar duizend oud- leerlingen
worden aangeschreven. De organisatie doet nu alvast een beroep op
hen om zich aan te melden ( zie
homepage www.hethoge.nl of bellen met Wilco Groters telf. 0575552036)

deelnemers moeten zijn. Bovendien moeten er minimaal 2 cursussen gegeven kunnen worden, opdat de docent voor een dagdeel
naar Vorden kan komen, dit i.v.m.
de kosten.
Heeft u belangstelling en wilt u
precies weten wat het programma
van een cursus inhoudt, dan kunt
bij de SWOV, Nieuwstad 32 deze
programma' s inzien en evt. een
kopie meenemen.

of per e-mail swovorden@het net.nl
opgeven.
U krijgt dan ongeveer half september bericht of de cursus van uw
keuze door kan gaan en op welk
tijdstip u bent ingedeeld.
Wilt u meer weten over de inhoud
van de cursussen dan is er zowel
bij de SWOV als bij de bibliotheek
informatiemateriaal aanwezig dat
u desgewenst (tegen betaling van
de kosten) kunt kopiëren.

Opgave is mogelijk door in te tekenen op de lijst die in de bibliotheek aanwezig is. Vermeld vooral
voor welke cursus u belangstelling
heeft, want daarvan hangt het welke cursussen gegeven gaan worden.

VOLDOENDE VOCHT, ERG
BELANGRIJK VOOR OUDEREN
Voor ouderen die geen speciaal
dieet hebben, gelden geen speciale
voedingsvoorschriften, gewoon gezond eten is ook voor hen het beste. Wel moeten ouderen erop letten dat zij voldoende vocht binnen
krijgen. Ouderen verliezen meer
vocht doordat de huid dunner
wordt en doordat de nieren meer
vocht uitscheiden. De behoefte
aan vocht neemt dus toe, terwijl
dat niet blijkt uit de prikkel om te
drinken. Bovendien nebben nogal
wat ouderen de neiging om bijv. 's
avonds niet of heel weinig te drinken om zo te voorkomen dat zij 's

U kunt,zich ook opgeven bij de
SWOV,''bij voorkeur zo spoedig
mogelijk en tot uiterlijk 6 september onder vermelding van naam,
adres, tel. nummer. Geeft u ook
duidelijk aan voor welke cursus u
belangstelling heeft, want daarvan
hangt het af welke cursussen gegeven kunnen gaan worden.
U kunt zich telefonisch, tel. 553405

brief van de Tros dat ze nu wel mee
mochten doen. De initiatiefnemer
Bennie Lebbink construeerde een
soort brandweerwagen, geschikt
voor twee personen, met in de wagen een bootje eveneens geschikt
voor twee personen. Na "lancering"
moeten de mannen in het bootje
proberen aan de bel te trekken. De
inzet: snelste tijd en originaliteit.
De opnames duurden van s'morgens 11.00 uur tot 15.00 uur. Terwijl Jan, Jeroen, Martij n en Gerard
zich uitsloofden om een goed resultaat te boeken, zat "constructeur"
Bennie Lebbink zich in Vorden te
verbijten. Vanwege een jubileum
van zijn werkgever ( 200 jaar Barendsen.red.) kan hij niet bij de opnames zijn. Overigens werd hij wel
via Karin Zweers over de vorderingen van zijn collega- brandweermannen op de hoogte gehouden.
En of Bennie Lebbink reden had
om te juichen, dat kunnen de kijkers zien op 4 oktober wanneer het
programma " Tobbedansen" om
20.00 uur op Nederland II door de
Tros wordt uitgezonden!!
nachts het bed uit moeten. Begrijpelijk, maar niet verstandig.
Tekort aan vocht kan tot aanzienlijke problemen leiden, zoals minder eetlust of zelfs verwardheid.
Vocht zorgt immers voor vervoer
van allerlei stoffen door ons lichaam en als dit vervoer stagneert
kunnen zelfs misselijkheid en
hoofdpijn ontstaan.
De aanbevolen hoeveelheid vocht
is twee liter per dag, dat is ongeveer twaalf koppen. Dit mag water
zijn , koffie of thee(liever niet al te
veel koffie) maar ook melk en karnemelk of vruchtensap komen natuurlijk in aanmerking. Zuivelproducten, melk, karnemelk en yoghurt hebben het extra voordeel
dat ze kalk bevatten. Dit is een onmisbaar voedingselement, belangrijk om de botten te versterken.
Voldoende opname van vitamine
D kan de opname van kalk bevorderen. En vitamine D is gratis verkrijgbaar, ons lichaam maakt het
zelf door het licht van de zon, dus
elke dag even naar buiten is ook in
dit opzicht heel gezond.
OPENINGSTIJDEN SWOV
In de zomerperiode van 30 juni tot
15 augustus is het kantoor van de
SWOV dagelijks geopend van 9.00
tot 10.30 uur. Wel kunt u altijd
een boodschap inspreken op het
antwoordapparaat en we streven
ernaar om u dan de volgende dag
terug te bellen. Aanvragen voor
maaltijdvoorziening of alarmering worden ook in deze periode
zo snel mogelijk behandeld.

Jersey hoeslakens

Donzen dekbed met een vulling van
65% dons. In carré gestikt.
1 pers. 140/200 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. + Hts j.)

Mooie kwaliteit en keuze uit maar
liefst 16 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

mnenwm

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
100% 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 mol ton hoeslakens
l persoons
1 persoons xl
2 persoons
lits-jumeaux
Moltonslopen

van 19.95 voor 14.95
van 22.95 voor 17.95
van 25.95 voor 21.95
van 29.95 voor 25.95
nu 2 voor 13.95

2000 DEKBEDSETS
o.a. Dekbedsets Cinderella (ioo% katoen) Satijn (100% katoen)
1 persoons
1 persoons
Vanaf 12.95
2 persoons
2 persoons
Vanaf 24.95
lits-jumeaux
lits-jumeaux
Vanaf 34.95
Vanaf 9.95
Kinderdessins

Seahorse van Ten Cate,
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.
60/110 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
van
van
van

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

nu 49,95
nu 69,95
nu 79,95
nu 79,95

BADMATTEN
50 % KORTING

van o.a. Aquanova, Vandyck en Floris
'Hotel m a t van Vandyck 100% katoen
toiletmat 60/62 van 18.95 nu 14,95
bidetmat 60/62 van 19,95 nu 16,95
badmat62/100 van 29,95 nu 25,95
badmat 67/140 van 39,95 nu 34,95

5.-

Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren, van l .80 per stuk.

Schorten

Nu vier voor 5.Vanaf
8.95

nu 2 v o o r 2 2 . 5 0
Synthetische kussens
Gevuld met l u x o r e l en een katoenen
tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en
bij te vullen,
van 32.95p/st. voor 22.95

nu 2 v o o r 3 9 . Ganzenveren kussens
van 38.95 p / s t . voor 29.95

nu 2 v o o r 49. Kapok kussens
stevig gevuld met echte Java Kapok,
van 31,95 p / s t .voor 27.50

nu 2 v o o r 4 9 . 65% d o n s k u s s e n ( d o n s / v e e r t j e s )
heerlijk zacht en veerkrachtig.
van 9 2 . 9 5 p / s t .
n U 59 .15 % d o n s k u s s e n ( d o n s / v e e r t j e s )
van 52,95 p / s t .

nu 2 voor 7 9 . -

BADJASSEN
100 dames en heren
badjassen 50% korting
nu 39,95

Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen
nu 27,95
kinderbadjassen
vanaf 15.-

Keukensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

Vanaf

Nu 29.- Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met
Nu 39.- een vulling van katoen en een
Nu 49.- 100% katoenen tijk. Goed wasbaar.

Synthetische kussens
met hollow fiber vulling en katoenen
tijk, anti-allergisch.
van 15.60 p / s t .

badstof badjassen
van Vandyck van 59,95

SIERKUSSENTJES
HALVE PRIJS!!

NU KLAMBOE:

wit en in diverse kleuren!

BEDSHOP DE DUIF
Pe-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons. In carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 295.NU 185.2 pers. 200/200 van 435.NU 275.lits-jum. 240/200 van 485.NU 325.Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + Hts j.)

ZOMER DEKBEDDEN

B A D G O E D KU S S EN S

KEUKEN
van 6.80

Donzen 4-seizoenendekbed met 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 in extra lang (1-pers. + Hts j.)

l pers.
1 pers. xl
2 pers.
lits-jum.
lits-jum. xl

140/200
140/220
200/200
240/20
240/220

van
van
van
van
van

45.55.75.85.95.-

NU
NU
NU
NU
NU

29.35.45.49.55.-

Zomerdekbed met vulling van 60% wildzijde, 40% wol en een katoenen tijk.
Heerlijk koel.
1 pers. 140/200
van 69.NU 39.2 pers. 200/200
van 129.NU 69.lits-jum. 240/200
van 149.NU 79.Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + Hts j.)
Zomerdekbed met een vulling van 90%
dons en katoenen tijk. Lichtgewicht 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 (1-pers. + Hts j.)

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4-seizoenendekbed. Zomer- en
winterdeel met 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 lang (1-pers. + Hts j.)

SYNTHETISCHE
DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti- allergisch. Goed wasbaar.
l pers.
140/200 van 55.NU
1 pers. xl 140/220 van 65.NU
2 pers.
200/200 van 85.NU
Hts-jum.
240/200 van 95.NU
Hts-jum. xl 240/220 van 105.NU

35.39.49.59.69.-

Synthetisch 4-seizoenen 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.lits-jum. 240/200 van 159.
NU 109.lits-jum. xl 240/220 van 179.NU 119.-

Parkeren voor de deur!
Nieuwstad 44-48 - Zutphen
0575-512816
www.bedshop.nl
openingstijden

ma. 13:30 - 18:00, din.-don. 09:30 - 18:00,
vrij. 09:30 - 21:00, zat. 09:00 - 17:00

"Tja, onze salades
zijn dan ook
onweerstaanbaar

BESTSELLER!

C
PLUS
Tonijnsalade
of ham-preisalade
Bakje 150 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

GENS
EDKORE

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes
Of varkensfiletrollade
Kilo

GEGARANDEERD

lEGARANDEERD

i

NERGENS

MERGENS
GOEDKOPER

GOEDKOPER

Marcel Mnia, ener zuivel
n Gea Roosier, verkoopste

Lay's
Chips
Diverse soorten
Zak 200 gram

Trostomaten
500 gram
PLUS Koffie
Cafeïnevrij
of roodmerk
Pak 250 gram 1.24

PLUS
Patat frites
Kilozak 0.97

Calvé Snacksauzen
Diverse smaken o.a.
curry, knoflook of mayosaus
Flacon 500 ml. 1.55

Page
Toiletpapier
Pak 24 rollen

Meikan
Spuitroom

Uniekaas jonge kaas
Vers van het mes.
Aan het stuk

L

oEGAH/kNDE^RIxX
NERGENS ]
GOEDKOPER |

Normaal of light
Bus 250 gram

Ons eigen PLUS huismerk: Uitstekende kwaliteit, lager geprijsd!
PLUS

PLUS
Sinaasappelsap
Pak 1 liter

Appelsientje
Pak 1 liter

Bijvoorbeeld: ons eigen
sinaasappelsap

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

PLUS
Frikadellen
Pak 20 stuks

Beckcrs
Frikadellen
Pak 20 stuks

Bijvoorbeeld: onze eigen
frikadellen

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

Afwas
geconcentreerd
original
Flacon 500 ml.

Dreft
Afwas ultra
Flacon 500 ml.

Bijvoorbeeld: ons eigen
afwasmiddel

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
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