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Assurantie- Advies- en Bemiddeling
Buro Norde wordt ondergebracht
bij Dema Nederland B.V. te Laren

Dezer dagen ontvingen de klan-
ten van Assurantie- Advies- en
Bemiddeling Buro Norde, ge-
vestigd aan de Burgemeester
Galleestraat 10 in Vorden, een
brief waarin aangegeven dat
hun belangen voortaan behar-
tigd zullen worden door Dema
Nederland B.V. uit Laren (G).
Daarmee is met name een wens
van Linette Norde in vervulling
gegaan. Tot dusver runde zij
samen met haar vader Johan
het buro Norde B.V.

Linette Norde: "Pa is bijna 62 jaar
en is voornemens om in de nabije
toekomst een stapje terug te doen.
Dus zou ik het bedrijf ter zijner
tijd alleen moeten voortzetten.
Een toch wel zware taak, boven-
dien heb ik ook nog een gezin ( het
echtpaar Hoenink-Norde heeft 2

In deze krant:
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kinderen, Hugo van vijf en Coco
van twee). Als je ziet wat er tegen-
woordig qua nieuwe wetgeving al-
lemaal op je afkomt, is dat in je
eentje bijna niet meer te doen. Een
poos geleden heb ik dan ook voor
mijzelf de knoop doorgehakt, om
niet alleen verder te gaan. Wel
graag in samenwerking met ande-
ren of i.d."

Met deze zienswijze van zijn doch-
ter in het achterhoofd hield vader
Johan ogen en oren goed open. Zo
kwam hij op gegeven moment aan
de praat met Gert den Hollander
die samen met partner Marga
Boom het bedrijf Dema B.V. be-
heert. Een bedrijf dat zich beweegt
op het terrein van financiering,
hypotheken, sparen, pensioenen,
assurantie etc. De klantenkring
van vader en dochter Norde omvat
800 personen en zou een uitste-
kende aanvulling op het pakket
van Dema B.V. kunnen betekenen.

Toen Johan Norde zijn dochter
Linette van het gesprek met den
Hollander op de hoogte bracht,
werd de deal snel gesloten en werd
"Norde" ondergebracht bij Dema
B.V. Vader en dochter verhuizen
mee naar Laren. Linette gaat zich
met de tak "assurantie" bezig hou-
den terwijl de taken van Johan
Norde op het terrein van "vast-
goed" komen te liggen. "Van groot
belang dat onze klanten weten wie
de boel behartigt en wat hun vaste
aanspreekpunt is", zo vult Johan
Norde aan.

Dema Nederland B.V. is volgens di-
rectrice Marga Boom een bedrijf
met duidelijke groeimogelijkhe-
den. Zegt zij "Onze klantenkring

is nu nog specifiek op het oosten
van het land gericht. Over circa
een jaar hopen we een landelijke
dekking te hebben en zal ook het
personeelsbestand (thans 13 mede-
werkers) verder uitgebreid worden".

Marga Boom en haar man Gert
den Hollander, besloten in 2001
Dema B.V. op te richten. Eerstge-
noemde baseert haar optimisme
op de verdere groei van Dema B.V.
onder meer op de thans wat kwak-
kelende economie.

ONKUNDE
"In een tijd als deze, nu het wat
minder gaat, is het juist van groot
belang dat de mensen zich verze-
keren. Je gelooft het niet, maar er
is zoveel onkunde. Het WAO-gat,
het pensioen- gat, de mensen ver-
diepen zich er niet goed in. De
werkgevers geven maar al te vaak
de indruk dat alles wel goed gere-
geld is, terwijl het tegendeel waar
blijkt te zijn. Wij zijn ervoor om
deze mensen te helpen, van dienst
te zijn. In feite kunnen ze bij ons
van de "wieg tot het graf' terecht",
aldus Marga Boom.

Om bij de wieg te beginnen het
"baby-sparen", wij wijzen de de aan-
staande moeders en vaders op de
mogelijkheden van de "spaarpolis",
een soort levensverzekering voor la-
ter. Wanneer je de ouders daarover
goed informeert, blijken ze daar
voor te zijn," aldus Marga Boom.

Dema B.V. werkt ook nauw samen
met de Monuta (eigenlijk als een
soort "verlengstuk"). Ook hier legio
mogelijkheden voor een verdere
groei. Marga Boom en Linette Nor-

de: "Het komt gewoon voor dat de
mensen helemaal niet verzekerd
zijn tegen de kosten van een uit-
vaart. Met name in de leeftijds-
groep 20-40 jaar en ook op het plat-
teland blijken veel mensen zich
niet verzekerd te hebben", zo zeg-
gen Marga en Linette.

De kosten van een gemiddelde be-
grafenis worden door beide dames
op zo'n 8000 euro geschat. Johan
Norde: "Vroeger ging dat op het
platteland wel anders. Wanneer er
geen geld was om een begrafenis
te betalen, werd er gewoon een
koe verkocht"! Gelukkig maar dat
de mensen zich daar tegenwoor-
dig voor verzekeren kunnen"!

Met het onderbrengen van "Buro
Norde" in Dema B.V. verdwijnt er
tegelijkertijd een stukje "verzeke-
ringsnostalgie" uit Vorden. De va-

der van Johan Norde (ook een Jo-
han) werd in 1948 vertegenwoor-
diger bij "Victoria" (thans Natio-
nale Nederlanden). Hij bleef zijn
taak als inspecteur tot 1975 uitoe-
fenen. " Het verzekeren is mij
thuis als het ware met paplepel in-
gegoten, dus ging ik in 1965 ook
het vak in. Ook bij "Victoria", in de
buitendienst. In die tijd nog vijf
jaar met pa samengewerkt.

Hij heeft mij alle fijne kneepjes
van het vak geleerd", aldus Johan
Norde die in de jaren daarna een
aantal verzekeringsportefeuilles
in Vorden overnam. In 1987 begon
Johan Norde voor /.ich zelf en
vanaf 1998 samen met dochter
Linet te . De samenwerking vader
en dochter blijft de komende
jaren, met dit verschil dat er nu
onder de vlag van "Dema B.V."
wordt gevaren!
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Zie pagina U en 5 van deze uitgave

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 juli 10.00 uur ds. J. Kool. Doopdienst.

Kapel Wildenborch
Zomhig 13 juli 10.00 uur ds. A. Kooi (Arnhem).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 juli 10.00 uur ds. S. Gerbrandy (Zutphen).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 juli 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 juli 10.00 uur woord- en cpmmönieviering met mede-
werkingvan CaiHemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 juli 17.00 uur eucharistieviering m.m.v. dameskoor.
Zondag 13juli 10.00 uur woord-/communieviering m.m.v. herenkoor.

Weekendwacht pastores
13-14 juli pastor G. Zweers (Hengelo), tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
12-13 juli mevr. Boersma, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbcwaking 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 Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zclhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld wor-
den van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl -
E-mail: info@destiepel.nl

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wchme)
Verzorgingshuiszorg en Tlnüszorg. Vorden: Nieuwstad 32. Tele-
foon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie. tel. (0575) 55
21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
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 ZorgGrocp)
Telefoon 0900 98 64 24 uurjger 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. Roe-
lofs (0575) 44 19 42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tol kam p Eikenlaan 20a. Be-
handeling 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 Jcbbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel. (0575) 46
1332.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32. tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
PeYsononalannenng 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.
Hobbvcn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aan-
melden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.y.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteu-
ning geven bij het invullen van (aanvraag)formulicren.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. ol inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier
voor €2.25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

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

• Zonnebrandcreme factor
30 met pure Aloë vera. Info
Jannie Nijkamp, Warnsveld,
tel. (0575) 52 13 16 of 55 36 32.

• Er zijn nog enkele kramen
te huur voor de braderie in
Wichmond op 26 en 27 juli.
Opgave: (0575)44 1285.

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575) 46 16 70 of 46
3743.

• Zomervakantie te huur: 2-ka-
merappartement in Reith bij
Kitzbühel. Nog enkele weken
vrij. Tel. (0575) 46 24 29 of
(0570)5432 16.

• Te koop: koelkast (tafelmo
del) en kleurentelevisie 37 cm
met afst.bediening Tel. (0573)
45 37 60.

• Kees zoekt: t.v.'s, wasma-
chines en diepvriezers voor
Poolse mensen. Defect geen
bezwaar. Ook voor oud ijzer
en metaal. Tel. 06 30576372.

• Te koop: playstation 2, incl.
controler; 2 memorycards, 12
spellen; €325,-. Tel. 06 41284
809.

• Te koop: mooie vrijstaande
woning aan de Zelledijk 26,
Varssel Hengelo (Gld.), per-
ceel 1.370 m2. Tel. (0575) 46
7489.

Zomerweken bij
Bruggink BV!

Zonnige
KORTINGEN
op diverse

SHOWROOM-
KEUKENS

tot wel

65%!
Tot ziens

Bruggink bv
Molenweg 11

7055 AW Heelweg
Tel. 0315-242929

Internet:
www.bruggink-bv.nl

E-mail:
info@bruggink-bv.nl

COMPUTER?
www.decorsign.nl

computers
componenten

software
en service!

Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109

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

• Crunchettes bij de koffie of
tussendoor, deze maand be-
taalt u er minder voor. Wereld-
winkel Vorden.

• Te koop: Nissan Sunny 1.4
3-deurs LX5, 1990, uitstekend
onderhouden i.z.g.st.; banden
z.g.a.n.; APK-keuring geldig tot
29 mei 2004; km-stand 72.270.
Vraagprijs €2975,-. Tel. (0314)
33 47 67.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen.
Tel. (0575) 55 29 16 b.g.g. 06
51601 516.

• Man, 62 jaar, zoekt: zelf-
standige woonruimte te Hen-
gelo (Gld.) en omgeving. Huur
tot €600,-. Tel. (0575) 46 25
29.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

• Ed en Lien, bedankt!

• Wij vragen assistentie bij het
schoonhouden van het Dorps-
centrum in Vorden voor 1 a 2
ochtenden per week. Tevens
zoeken wij parttime mede-
werk(st)ers voor bar en bedie-
ning. Bel of mail naar het
Dorpscentrum, tel. (0575) 55
27 22 of e-mail: info@dorps-
centrumvorden.nl

• Gevraagd: meisje (plm. 16
jaar) voor huishoudelijke hulp
op de zaterdagmorgen. Met in-
gang van augustus. Brieven
onder nr. V14-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• Te huur gevraagd voor al-
leenstaande vrouw: boerderij-
tje / landhuisje / koetshuis /
gedeelte van ruim huis. Liefst
buitengebied Vorden of omge-
ving. Graag uw reactie onder
nummer: V-18 nr. 1, bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Gratis af te halen: ruim
grindtegels 60 x 40. Tel. 55 43
13.

•Wie heeft vrijdagavond 4 juli jl.
een verkeerde jas meegeno-
men bij café-rest. 't Wapen van
't Medler? Gaarne reactie aan
tel. (0575)556471.

• Zongedroogde tomaten,
voor op vakantie, voor op de
pizza, voor bij een zoutarm di-
eet, voor bij de pasta, voor door
de salade, voor door de soep,
gewoon voor een extra lekkere
smaak. Wereldwinkel Vorden.

Kijk voor
nieuws ook op:
www.contact.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

Volop vitamines in de zespri gold

Zespri-tijd = gouden tijd
Geldig dinsdag 8 juli t/m zaterdag 19 juli.

Door ons zelf geschrapte...

waspeen
500 gram <

Mooie blanke...

witlof
500 gram <

Voor de rauwe lof...

Jonagold
heel kilo

Saladetip...

Achtkastelensalade
200 gram € 149
Probeer en varieer...

stoofmix
500 gram €

249

e 1*9

Natuurlijk Chiquita... DSDSHSn heel kilo

Nieuwe oogst...

Nicola aardappels
3 kilo €

P
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17
internet: www.de-echte-groenteman.nl

TOT ZIENS OP DE BRADERIE!

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

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

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens

• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Kijk voor nieuws ook op:
www.contact.nl

HERBALIFE
gezonde voeding voor een

flinke dosis
energie

Info bij Marga
Tel. (0575) 46 49 82

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69

Dagmenu's
8 juli t/m 14 juli 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 8 juli
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 9 juli
Tomatensoep / tafelspitz met rösti aardappels en spinazie.

Donderdag 10 juli
Karbonade met aardappels en rauwkostsalade / chocolademousse
en slagroom.

Vrijdag 11 juli
Komkommersoep / vispotje in roomsaus met gebakken aardappels
en groente.

Maandag 14 juli
Mosterdsoep / Hollandse biefstuk met gebakken aardappels en
groente.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ookè la carte geopend, diner-cadeaucheques, ijssalon,

catering, lunch, koffie met huisgemaakte
gebaksoorten.

Graag tot ziens
Bistro Oe Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

Thomas, Wendie en medewerkers.



Op 12 juni 2003 waren wij 40 jaar getrouwd.

Jan en Dinie Jansen
Wij hopen dit met onze kinderen en kleinkin-
deren te vieren op vrijdag 18 juli a.s. in zaal
Wolbrink, Bleekstraat te Hengelo (Gld.).

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Prunusstraat 17
7255 XG Hengelo (Gld.)
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Wij willen iedereen bedanken voor de enorme be-
langstelling en de vele felicitaties, kaarten, bloemen ';
en cadeaus die wij op onze huwelijksdag mochten |
ontvangen. \
Het was grandioos!

Marlies en Dick Boerstoel
<•; v

v r
,*, , » •

!)! Hartelijk dank aan allen die ons 40-jarig huwelijks- l
feest, op welke wijze dan ook, tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt.

Herman en Riekie Broekman-Ruesink

Vorden, juli 2003 :
;
v

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie
herinneringen, delen wij u mede dat, na een veelbewo-
gen leven, van ons is heengegaan onze lieve moeder
en oma

Hendrika Gezina Wentink-Lebbink
'Hentje'

weduwe van B.G. Wentink

op de leeftijd van 80 jaar.

Langs deze weg willen wij tevens de medewerkers
van G. G. Net afdeling Ruimzicht 2 danken

voor hun liefdevolle verzorging.

Annie en Werner
Paulien en Eric
Erik en Marijn

Gerrit en Alies
Dennis en Kitty
Cindy en Arend Jan

Bennie en Aleike
Stijn
Ties

1 juli 2003
Correspondentieadres:
Het Hoge 51
7251 XV Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze
lieve schoonzuster en tante

Hentje Wentink-Lebbink

G. Wentink-van Veen
E. Wentink
G. Wansink-Wentink
Neven en nichten

Vorden, 1 juli 2003

• 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 Vorderj A^^
Telefoon (0575) 55 29 28

Op 4 juli ontvingen wij het droevige bericht dat onze
gewaardeerde medewerker

Arjan van der Vegt

is overleden ten gevolge van een tragisch verkeers-
ongeval.

Wij wensen zijn familie veel kracht en sterkte bij het
verwerken van dit verlies.

Directie Bronkhorst High-Tech B.V.
Fam. Bruggeman, Veenendaal
Fam. Jouwsma, Lochem
Fam. Willems, Ruurlo

Met grote bedroefdheid ontvingen wij het bericht dat
onze medewerker en collega

Arjan van der Vegt

bij een tragisch verkeersongeval is overleden.

Arjan was sinds 2001 werkzaam als project engineer
op de afdeling Research & Development bij ons bedrijf.
Zijn inzet en creativiteit zullen wij voorgoed moeten
missen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, die wij
veel kracht en sterkte toewensen bij het dragen van
dit verlies.

Personeel en directie
Bronkhorst High-Tech B.V.

Ruurlo, 4 juli 2003

Arjan

Geschokt en verslagen zijn wij door het tragische ver-
keersongeval dat jou heeft getroffen.

Je was een fijne collega. We zullen je missen.

Je collega's R&D, Bronkhorst High-Tech B.V.
Joost Yüksel
Ric Jeroen
Peter Bas
Rob Ronald
Michel Dolf
Bob Jan-Joost

Onze gedachten gaan uit naar de familie en we wen-
sen hun veel sterkte toe.

Ruurlo, 4 juli 2003

Arjan

je was een fijne collega. We zullen nog vaak aan je
denken.

De personeelsvereniging van
Bronkhorst High-Tech B.V.

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van onze
mama en oma

Hanna Meulenbrugge-Hoentjen

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.

Familie Meulenbrugge

Vierakker, juli 2003

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van

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

Dankbetuiging

Voor uw blijk van medeleven die wij mochten ontvan-
gen tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze
moeder en oma

Hendrika Johanna
Berenpas-Ruesink

betuigen wij een ieder langs deze weg onze oprechte
dank.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juli 2003
„Groot Veldkamp"
Wildenborchseweg 1

Als de borden maar
groot genoeg zijn

-isssitr

Rauwe ham
700 gram

Houthakkersteaks
4 stuks

179
€ l •

500
•

115
€ l •

498
€ l •

Runderschnitzel wogram € l.

Kip Op Stok 100gram

Aardappelsalade
500 gram

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1 3 2 1

voor
meer nieuws op:
www.contact.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1 < ) ( ) H

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde ;idres V < X M - :
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen wet; 6
(Industrieterrein 'De Mars' i.o. Woonboulevard Eijentamp)

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



G e m e e n t e V o r d e n

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskcs
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

Kruising Zutphenseweg -

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.

De Inzamelingsregeling
CFK en halonen, ook
een uitkomst voor u?

Halonen en CFK's tasten de ozon-
laag aan. De overheid wil deze
stoffen zoveel mogelijk terug-
dringen en de verwijdering en
afvoer stimuleren. CFK's zitten in
synthetische koudemiddelen die
gebruikt worden in koelinstallaties
in de detailhandel en voedings-
industrie, maar ook in airconditio-
ners in kantoren, auto's etc).
Halonen zitten bijvoorbeeld in
brandblusvoorzieningen. Het
gebruik en in bezit hebben van
deze stof in blussystemen en in de
handbrandblusser is vanaf volgend
jaar zelfs verboden! Eigenaren
moeten de halonen dus binnen-
kort uit hun apparaten en instal-
laties laten verwijderen. Het minis-
terie van VROM subsidieert de
inzameling en vernietiging van
halonen en CFK's. Dit moet
uiteraard op een milieuvriende-
lijke manier gebeuren en daarom
heeft VROM met het bedrijfsleven
afspraken gemaakt over de
inzameling en verwerking van
deze stoffen. Ook heeft het minis-
terie een aantal inzamelaars aan-
gewezen bij wie eigenaren tot eind
2003 tegen een aanmerkelijk lager
tarief dan de marktprijs hun
halonen en CFK's kwijt kunnen
(€ 5,- per kilo). Bijvoorbeeld bij de
bedrijven Uniechemie in Apel-
doorn, Eco-collect in Zevenaar of
SITA Ecoservice in Almelo. Dit alles
is opgenomen in de Inzamelings-
regeling CFK en Halonen. Voor
meer informatie over de regeling
kunt u terecht bij de Nederlandse
organisatie voor energie en milieu
(Novem), tel. (030) 239 35 55. Een
folder over de regeling kunt u
opvragen bij het ministerie van
VROM, afdeling publieksvoorlich-
ting, tel. (070) 339 50 50 of
downloaden via www.vrom.nl.

Er wordt nog hard gewerkt, maar deze week gaat de kruising Zutphen-
seweg - Dr. C. Lulofsweg en de Boonk weer open. Het kruispunt is dan
naast nieuwe klinkers voorzien van een plateau en een zebrapad.

De situatie vorige week; deze week gaat dit deel van de Zutphenseweg weer open

Kadastrale informatie
het gemeentehuis

Verder is de Zutphenseweg tussen
deze kruising en de kruising Zut-
phenseweg - Addinkhof, die al
eerder gereed was, klaar. De
rijbaan is voorzien van geluids-
reducerende klinkers en fiets-
stroken. Ook de nieuwe bestrating
van De Steege ligt er inmiddels in.
Binnenkort wordt de kruising
Zutphenseweg - Schoolstraat
onder handen genomen en van
een plateau voorzien. Dieren-
speciaalzaak Kluvers is dan
bereikbaar via de Smitstraat en
Het Hoge en de Zutphenseweg -
Dr. C. Lulofsweg. De werkzaam-
heden aan en rond de Zutphense-
weg verlopen volgens planning.
De weg wordt omstreeks 18 juli
weer voor het verkeer openge-
steld. Na de bouwvakvakantie
(vanaf 5 augustus) staat het her-
straten van de Boonk tussen de
Zutphenseweg en het Jebbink op
het programma. In principe wordt
de Zutphenseweg, waar het gaat
om wegwerkzaamheden, na de
vakantie niet meer voor verkeer
afgesloten.

ook op

Als u betrouwbare informatie
zoekt over wie de eigenaar is van
een huis of als u geïnteresseerd
bent in de kadastrale kaart
waarop de ligging van percelen te
zien is, kunt u op het gemeente-
huis terecht. Vroeger moest u
voor deze gegevens - de zoge-
naamde kadastrale informatie -
naar één van de vestigingen van
het Kadaster. Veel gemeenten,

Vergeet de Actie Beter Wonen! niet
Gaat u binnenkort in uw huis
verbouwen of heeft u een nieuwe
verwarmingsketel nodig én bent
u eigenaar van een huis van vóór
1998? Doe dan mee aan de Actie
Beter Wonen! Vraag om comfor-
tabel te wonen, uw energie-
gebruik te verminderen en
maandelijks een lagere energie-
nota te ontvangen, nu een
EnergiePrestatieAdvies (EPA) aan.
Het aanvraagformulier heeft u
enige tijd geleden bij een per-
soonlijke brief van de gemeente
gekregen. Bent u niet (meer) in
het bezit van het formulier of

wilt u meer informatie over de
actie (die nog loopt tot het eind
van dit jaar) dan kunt u contact
opnemen met de afdeling milieu,
tel. (0575) 55 74 74 of kijken op
www.vorden.nl.

OP DE WEBSITE
Heeft u al eens een kijkje geno-
men op www.vorden.nl? Bijvoor-
beeld om meer te weten te ko-
men over het aanvragen van een
nieuw reisdocument, de inza-
meling van afval in de gemeente
of de geschiedenis van Vorden.

waaronder Vorden, hebben inmid-
dels een rechtstreekse aansluiting
op Kadaster-online, een digitale
database waarin alle gegevens
staan van 6 miljoen percelen en
3,5 miljoen rechthebbenden.
Dat is wel zo makkelijk, want
het gemeentehuis is meestal
dichter bij huis. De gemeente
verstrekt actuele kadastrale
informatie. Bij de gemeentelijke
kadastrale balie, want daar
hebben we het hier over, kunt u
terecht voor:

• Informatie over de eigendoms-
situatie van een onroerend goed

• Uittreksel kadastrale kaart
(weergave ligging kadastrale

AAN DE BALIE
Wat te doen bij verhuizing?

Verhuist u binnen de gemeente
dan moet u bij de afdeling
burgerzaken aangifte doen.
De aangifte kan ook per post
aan de gemeente gestuurd
worden. Op het postkantoor
kunt u een speciaal verhuis-
pakket halen, waarin ook een
formulier zit dat speciaal
bestemd is voor de gemeente.
Wanneer u bij iemand in gaat
wonen, dient de hoofdbewoner
van het nieuwe adres een
schriftelijke verklaring te
ondertekenen en een kopie van
een legitimatiebewijs te

percelen)
• Informatie over hypotheken en

beslagen op het eigendom
• Informatie over bijzondere

beperkingen op het eigendom
(bijvoorbeeld of het pand onder
de Monumentenwet valt)

De gemeente vraagt voor deze
zaken een kleine vergoeding.
Daarnaast heeft de gemeente ook
waardevolle informatie over bij-
voorbeeld bestemmingsplannen,
vergunningen of subsidies.
Dan hebt u in één klap alle
gegevens bij elkaar. U kunt
hiervoor terecht bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).

overleggen. De aangifte moet
binnen vijf dagen na de
verhuizing worden gedaan.
U dient zich op verzoek te
kunnen legitimeren.



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

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Bergkappeweg l, J. van Kranenburg, voor het vernieuwen van een

garage/bergruimte, datum ontvangst: 25 juni 2003
• Dorpsstraat ongenummerd in Wichmond, bouwbedrijf Heijnen Aalten bv, voor

het bouwen van drie woningen, datum ontvangst: 27 juni 2003
• Pastorieweg 2, L.G. Weevers, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 25 juni 2003
• Ruurloseweg 65a. W.M.M, de Leeuw, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 24 juni 2003
• Warkenseweg 4, A.E.J. Velthuis, voor het vergroten van een ligboxenstal, datum

ontvangst: 26 juni 2003

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

Verleende vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Brinkerhof 74, H. Koning, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor:

bouwen aan de wegzijde, hoogte, vrije doorgang deurkozijn en vrije hoogte
woonkamer

• Hamsveldseweg 4a, CJ. Lefering, voor het bouwen van een woning met
garage/bergruimte

• Vierakkersestraatweg 26 in Vierakker, H. Loman, voor het vergroten van een
machineberging

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. 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.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met de openstelling van de tuinen van de Wiersse op zondag 13 juli is

de Wiersserallee op die datum afgesloten voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers en fietsers

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, met vrijstelling ex

artikel 19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982', medewerking te willen verlenen aan het plan van A.F.
Meijerink, Hoge Slagdijk 2 voor het bouwen van een tweede woning en het
verwijderen van een deel van de agrarische bedrijfsbebouwing in het kader van
de Regeling beëindiging veehouderij takken.

De op het plan betrekking hebbende tekeningen en de ruimtelijke onderbouwing
voor de vrijstelling liggen met ingang van donderdag 10 juli t/m woensdag
6 augustus 2003 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek en op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), met

de mogelijkheid gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan hen kenbaar
te maken.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
14, lid 14.6. van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994' vrijstelling
te verlenen voor het plaatsen van techniekkasten en een hekwerk, behorende bij
een CAI-mast op het perceel aan het Wiemelink, naast nummer 40. Deze
vrijstelling maakt een grotere hoogte dan de maximaal toegestane 1,25 m voor de
techniekkasten en het hekwerk (andere bouwwerken) mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 10 juli
t/m woensdag 6 augustus 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen
in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

W i j z i g i n g s p l a n e x a r t i k e l 1 1 W e t o p d e R u i m t e l i j k e O r d e n i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van
donderdag 10 juli t/m woensdag 6 augustus 2003, voor een ieder in de bibliotheek
en op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan ex artikel 11 WRO voor het
perceel Deldenseweg 15.

Het plan omvat de wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' en
voorziet ter plaatse in het verplaatsen van een schuur, het verwijderen van het
agrarisch bouwperceel en het van toepassing verklaren van de voorschriften van
de overgangsbepaling. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen
belanghebbenden zienswijzen bij het college indienen.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g on t w e r p - bes l u il
( a r t . 1 3 . 4 W m b e n a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden. gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 11 juli tot en met 8 augustus 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:

• de AJ. Mulderije, Deldensebroekweg 15, 7251 PW Vorden, voor: een revisie-
vergunning voor een paardenfokkerij, datum aanvraag: 14 januari 2003, adres
van de inrichting: Deldensebroekweg 15, kadastraal bekend gemeente: Vorden,
sectie N, nr. 358

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
9 augustus 2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 9 augustus 2003.

Staringavonden
In de Wildenborch worden ook
dit jaar weer twee Staringavon-
den gehouden. Op donderdag
31 juli en 7 aug. De avonden
beginnen in de Wildenborchse
Kapel aan de Kapelweg 1.

Na ontvangst in de Kapel worden
de tuinen van het prachtige land-
goed bezocht. Onder leiding van
de tuinlieden ontvangen de deel-
nemers veel informatie over de
tuinen. Een unieke gelegenheid
om kennis te maken met deze
prachtige tuinen die normaal niet
voor het publiek toegankelijk zijn.
Bij terugkomst in de Kapel wordt

de bezoekers eerst een kopje koffie
met koek aangeboden. Hierna ver-
telt Dinie Hiddink over het leven
en werk van de bekende dichter
Staring en draagt zij een aantal
van zijn gedichten voor. Na een
korte pauze wordt een prachtige
serie dia's vertoond. Naast beelden
van de Wildenborch zijn er ook
plaatjes van de andere kastelen in
Vorden en de vele leuke plekjes die
deze omgeving zo uniek maken.
De toegangskaarten zijn in voor-
verkoop verkrijgbaar bij het VW
kantoor aan de Kerkstraat l b in
Vorden en zo lang de voorraad
strekt 's avonds aan de zaal.

Stolddnkwint
klootschietmarathon
Het team van Stokkink I is er bij de
heren in geslaagd om het Vorden-
se kampioenschap klootschieten
winnend af te sluiten. Deze mara-
thon over een afstand van tien ki-
lometer werd namens de Deldense
buurtvereniging georganiseerd
door Dick Regelink, die na afloop
tevens de prijzen uitreikte. Voor
dit kampioenschap bestond een
grote belangstelling. In totaal
ruim honderd deelnemers, ver-
deeld over 25 ploegen.

Het traject bestond uit twee ge-
deeltes. De eerste etappe (5,5 km)
startte bij de familie Scheffer,
waar tevens werd gepauzeerd. Het

tweede gedeelte (4,5 km) eindigde
ook weer bij de familie Scheffer.
Onder de deelnemers niet alleen
ploegen uit Vorden, maar ook uit
omliggende plaatsen zoals Hengelo,
Zutphen en Ruurlo.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Dames: l Delden II-182 schoten en
57 meter. Dit team kwam door dit
resultaat definitiefin het bezit van
de wisselbeker; 2 Delden I- 184
schoten en 15 meter.

Gemengd: l Stokkink I- 149 scho-
ten en 76 meter; (Stokkink kwam
daardoor in het bezit van de nieu-
we wisselbeker die beschikbaar
werd gesteld door Accountskan-
toor Enzerinnk); 2 fam. Arfman,

Ruurlo 151 schoten en 49 meter; 3
Wildenborch I-166 schoten en 87
meter.
Vrije Klasse: l Yellow Turbo's uit
Zutphen- 136 schoten en 116 me

ter; 2 Radio Achterhoek FM- 138
schoten en 50 meter; 3 Delden III-
145 schoten en 176 meter.

Heren: l Stokkink I- 125 schoten

en 167 meter; 2 Delden II- 126
schoten en 34 meter; 3 Wilden-
borch I-129 schoten en 74 meter;
4 Stegeman, Ruurlo 132 schoten
en 183 meter.

De nieuwste tapijttrend

Bonaparte Victoire sensitieve luxe met een rijke 'touch'
Onthaasten heeft alles te ma-
ken met ontspannen, met tijd
voor jezelf. Thuis creëren we
een fijne omgeving om tot
rust te komen, te relaxen en te
genieten. Stijl en sfeer zijn
daarbij belangrijk, net als luxe
en comfort. Voelbaar comfort.
Letterlijk: want naast de look
van interieurproducten, telt
steeds meer de touch ervan.
Tapijtfabrikant Bonaparte Ta-
pijt heeft deze actuele trend
snel opgepikt en vertaalt in
een nieuwe, ultrazachte top-
kwaliteit: Victoire. Sensitieve
luxe om keer op keer te erva-
ren; dag in, dag uit.

VERWENNERIJ
Vanuit onze behoefte aan inti-
miteit en behaaglijkheid omrin-
gen we ons thuis met zachte ma-
terialen en warme kleuren. We
kiezen voor spullen die ons een
goed gevoel geven en ook letter-
lijk goed aanvoelen. Trendwat-
chers menen dat deze 'feel good'
factor in de toekomst een steeds
belangrijker verkoopargument
zal worden. We gaan kiezen met
onze vingers en voelen om te

'zien' wat iets is. En voelt het
goed, dan is dat een duidelijke
meerwaarde. Victoire laat er in
dit opzicht geen twijfel over be-
staan: deze zachte vloerbedek-
king is pure verwennerij!

DETAILS
Victoire is gemaakt van de mooie
Sylkharesse-garen die het tapijt
een sjieke look en zijdeachtige
touch geeft. Je ziet de zachtheid,
je voelt de zachtheid. Victoire is
een tapijt dat steeds weer uitno-
digt om aan te raken, om (met
blote voeten) te ervaren.
Naast Chinchilla, Montana en
Vincent biedt Bonaparte Tapijt
met Victoire opnieuw een kwa-
liteit in het absolute topsegment.
De trend is immers duidelijk:
consu-meren heeft plaats ge-
maakt voor consu-minderen. Men-
sen gaan hun interieur steeds be-
wuster inrichten en aankleden
en dat begint al bij de basis: de
vloer. Victoire is een tapijt voor
consumenten die kwaliteit be-
langrijker vinden dan kwanti-
teit; kwaliteit die lang mee gaat.
En: oog hebben voor details; voor
details die mooi ogen.

WARME KLEUREN
Klassiek of Modern, Koloniaal of
Design; het uitgebreide kleuren-
palet van Victoire biedt voor elke
smaakgroep wat wils. Er is keuze
uit maar liefst 17 kleuren: van
populaire blauwen (brillant, ko-
balt, indigo) tot gloedvolle (ac-
cent)kleuren als karmijn, cassis,
dahlia en lotus; sjieke rood/paars-
tinten met een volle uitstraling.

Ook fraai zijn 'kruidige' kleuren
als saffraan en cayenne. Bestsel-
lers zijn nog altijd de rustige na-
turellen als zwart, camel, aman-
del, honing, naturel en biscuit.
Het door trendwatchers getipte
groen vinden we in maar liefst
twee tinten terug: het frisse li-
moen en pastelkleurige lelie.

Bedenk daarbij dat Victoire zo-
wel leverbaar is op 4 als 5 meter
breedte en de toepassings- en
combinatiemogelijkheden haast
onbeperkt zijn.

Voor meer informatie kan men
contact opnemen met: Interieur-
adviseur Pieterse, zie adverten-
tie.



Veertig j aar 'Delden-circuit':

'Graafschap-Rijders' leerden daar
het klappen van de zweep!!

Van links naar rechts:Johannes van Kempen, Jan Slagman en Gerben Vruggink

'Heel motorsportminnend Ne-
derland weet wie de VAMC 'De
Graafschaprijders' uit Vorden
is. Deze bekendheid hebben we
mede te danken aan het 'Del-
den-circuit'. Ons 'eigen' circuit
heeft ons in de loop der jaren
heel wat leden opgeleverd en
diverse kampioenen voortge-
bracht, zowel bij de cross als de
enduro. Ik denk aan Jan Oos-
terink, in 1969 kampioen van
Nederland junioren motor-
cross 250 CC; Jan Harkink,
in 1971 Nederlands kampioen
50 CC cross; Johan Braakhekke
in 1972 Nederlands kampioen
junioren 125 CC.

Bij de Enduro een reeks van Neder-
landse kampioenen zoals Waatze
Veenstra (1972), Jan Broekhof
(1970), Gerrit Hoftijzer en Johan
Berendseii (1971), Bennie Braak-
hekke en Henk Klein Brinke in de
zijspanklasse (1974) en Marcel Bul-
ten (1989).

Indien geen eigen circuit dan had-
den veel coureurs ongetwijfeld el-
ders in de regio hun heil gezocht',
zo zegt Jan Slagman, bestuurslid
van 'De Graafschaprijders' en de
man die de ingebruikname van
het circuit, veertig jaar geleden,
van nabij heeft meegemaakt.

Jan Lenselink werd in 1967 win-
naar van de eerste clubwedstrijd.
Wim Bielderman won de eerste
'Deldentrofee'. Met betrekking tot
de clubwedstrijden, Joop Wueste-
nenk reed 40 jaar geleden zijn eer-
ste rondjes en is nu nog steeds van
de partij. Gerrit Arfman 'man van
het eerste uur', maar dan eerst als
technisch circuitcommissaris en
daarna vele jaren als wedstrijdlei-
der. Hij heeft vanaf 1967 vele uren
op het circuit doorgebracht!

Veertig jaar 'Delden-circuit' is niet
'niks'. Vandaar ook dat de VAMC
een commissie in het leven heeft
geroepen om dit jubileum op pas-
sende wijze te vieren.

In deze commissie hebben zitting:
voorzitter Gerben Vruggink, Jan
Slagman en Johannes van Kempen
Laatstgenoemde is woordvoerder
van de cross/endurocommissie.
Met dit drietal (zie foto) hadden
we een gesprek over 40 jaar 'Del-
den-circuit' en over het jubileum
dat zaterdag 12 juli gevierd zal
worden.

BLIK OP ONEINDIG
Die dag zullen zo'n 75 motoren op
het circuit in Delden door de bos-
sen denderen. Zij zijn erbij de
mannen van 'het eerste uur', zoals
bijvoorbeeld Wim Bielderman, Jan
Lenselink, Jan Oosterink, Bennie
Braakhekke, Johan Braakhekke,
Jan Broekhof, om er een paar te
noemen. Zij zullen het pak weer
aandoen, de helm opzetten, de
hand bij de gashandel, de blik op
'oneindig' zetten en zullen zij het
'stalen ros' bestijgen. Zij zullen op
hun tanden bijten, zij willen de
jeugd laten zien dat zij nog steeds
weten hoe je het 'Delden-circuit'
moet bedwingen!

De EHBO zal uit voorzorg aanwe-
zig zijn, want je weet maar nooit
tot hoever een opa wil gaan, om te
laten zien wat hij allemaal nog
kan. En dat was vroeger heel veel.
Volgens onze gesprekspartners,
Gerben Vruggink, Jan Slagman en
Johannes van Kempen zal het zo'n
vaart niet lopen. 'Natuurlijk willen
ze winnen, dat zit in het bloed van
een 'Graafschaprijder' maar voor-
alsnog zal 'safety-first' hoog in het
vaandel staan!"

EERSTE AANZET
Gerrit Jansen, Henk Groot Tjooi-
tink, Jan Lenselink en Fré Roth-
man hebben de eerste aanzet tot
realisatie van een motorcross-trai-
ningscircuit gegeven. De families
Regelink, Gotink en Groot Roes-
sink hadden in het buurtschap
Delden een stukje grond en zeiden
tegen genoemde heren 'Jullie wil-
len graag crossen, alsjeblieft hier
heb je een stuk grond en rijden
maar'. Alvorens het zover was
moest er echter flink wat werk ver-
zet worden. In 1963 konden de eer-
ste rondjes gereden worden.

Jan Slagman: 'We begonnen met
een tiental crossende leden. Dit is
in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid
naar 105 leden, waaronder een
flink aantal jeugdleden. (Er komen
elk jaar gemiddeld vijf jeugdleden
over naar de senioren). In 1963
werd ook de eerste 'Oost Gelder-
landrit' verreden, een enduro mee-
tellend voor het Nederlandskam-
pioenschap'. Dat de families Rege-
link, Gotink en Groot Roessink
hun terreinen beschikbaar stelden
is in al die jaren enorm door 'De
Graafschaprijders' gewaardeerd.
De 'motorjongens' zijn overigens

zelf ook niet te beroerd om de han-
den uit de mouwen te steken, zo-
als onlangs nog. Door de storm
waaiden er tal van bomen om.
Ook bij Regelink in de wei lagen
omgewaaide bomen. De motor-
club trommelde in sneltreinvaart
acht crossers bij elkaar. Die lieten
de P.K's in de armen even een
'woordje meespreken' en zie de bo-
men waren in no-time verwijderd.

Slecht weer. De knollen bij de eige-
naars in de grond dreigden te 'ver-
drinken'. Geen probleem, de
crossers werden knollenplukkers
en na 'gedane' zaken smaakte de
koffie bij de 'families' prima. Ge-
luidsoverlast? Nog nooit van ge-
hoord! Gerben Vruggink: 'Tot op
heden hebben we nooit klachten
van omwonenden gehad. Natuur-
lijk moetje tegenwoordig wat aan
het geluid doen. Momenteel is de
situatie zo dat de plaatselijke over-
heid 'gedoogt' dat er gereden
wordt, vanaf maart tot en met sep-
tember, wekelijks op de zaterdag',
zo zegt hij.

Johannes van Kempen: 'De norm
voor 2004 is dat de motor 94 deci-
bel mag produceren, specifiek
voor de inhoud van de motor. Een
lagere norm dus dan de huidige
95/96 decibel'. Gerben Vruggink:
'Wij zijn als club continu bezig
met de geluidsmeeting. We heb-
ben twee leden binnen de vereni-
ging die zich daar uitsluitend mee
bezig houden. Ik denk trouwens
dat wij richting toekomst gewoon
onze rondjes op het circuit kun-
nen blijven rijden'.

Verder zijn er een aantal leden van
de club permanent bezig het Delden-
circuit in goeie staat te houden.
Water 'aflaten lopen', geulen graven,
egaliseren, noem maar op. Johan-
nes van Kempen: 'Bij uitwisselings-
wedstrijden bij de jeugd tegen
clubs uit Sint Isodorushoeve, Bor-
culo, Ruurlo, Harfsen, Holten, Mar-
kelo en Lochem zijn de coureurs
en begeleiding altijd goed te spre-
ken over de goeie conditie van ons
circuit. Daar zijn we best een beet-
je trots op'. Het programma voor
aanstaande zaterdag begint s'mor-
gens met de ontvangst, gevolgd
door de 'oefenreeksen' en de wed-
strijden voor de oud-rijders en
recreanten. De dag wordt besloten
met een hapje en een drankje en
muziek in het pannenkoekenres-
taurant 'Kranenburg'.

25-jarig Jubileum club
kampioenschappen
tennis
De afgelopen veertien dagen was
het gezellig druk op tennispark De
Lankhorst bij Socii in Wichmond.
Door het 25 jaar bestaan van de
vereniging had het jubileum com-
missie bedacht om ook oud leden
de kans te geven om mee te doen
en hier werd goed gebruik van ge
maakt zodat men met meer dan
65 deelnemers kon beginnen.

Na hier en daar wat wedstrijden
verschoven te hebben wegens
meestal drukke werkzaamheden
kon men zondagmorgen begin-
nen met de eerste finale dit was de
mix. Hiervoor hadden Robert Kor-
negoor en Suzanne Nijenhuis en
Henk Jan Rietman met moeder
Hermien zich geplaatst. Het werd
een prachtige drie setter waarin
Robert en Suzanne aan het langste
eind trokken.

Ook de heren dubbel werd beslist
in een drie setter hier waren de he-
ren Arend Jan Groot Jebbink en ro-
bert Kornegoor net iets te sterk
voor Rob Bouwmeister en Jan
Roording.

Bij de dames dubbel ging het al
niet anders en bleken Ans v.d.
Vlekkert en Saskia Helmink net
iets beter te zijn dan Nel en Suzan-
ne Nijenhuis. Na tussendoor of ge-
lijktijdig om de derde en vierde
plaatsen gespeeld te hebben waar
het vaak spannend aan toe ging
werden de voorbereidingen getrof-
fen voor de finale heren enkel.

*

De wokpan draaide op volle toeren
en het was husselen geblazen wat
met in deze speciale 25 jarig jubi-
leum clubkampioenschappen goed
liet smaken en grotendeels aange-
boden kreeg door de feestcommis-
sie.

Iedereen ging er goed voor zitten
want weer moest Robert Korne-
goor aan de bak tegen Henk Jan
Rietman.

Sensatie hing in de lucht want
Rietman wist de eerste set met
heel goed tennis met 6-2 naar zich
toe te trekken, maar als een echte
kampioen kwam Robert terug.

Henk Jan kon de tweede en derde
set niet de zelfde druk zetten en
hiervan profiteerde Robert be-
kwaam.

Hij mocht voor de vijfde keer ach-
ter elkaar de beker met de grote
oren mee naar huis nemen. Mede
door het prachtige weer en de vele
deelname waar onder veel oud Ie
den kan de organisatie terugzien
op een geweldig goed geslaagd
toernooi.

PC de Graafschap
Zondag 6 juli jl. was er een dres-
suurwedstrijd voor Pony's in Lo-
chem, daar behaalden de volgende
deelnemers een prijs.

Joanne Pellenberg met Aifhia een
3e en 4e prijs klasse B cat. D met
166 en 164 punten.
Elodie Stokman met Passé Partout
2 maal Ie prijs klasse LI cat. E met
171-166 punten.

Frederike Gotink met Spetter een
2e prijs klasse LI met 166 pnt; Lin-
da Berenpas met Jasmine 2 maal
een Ie prijs klasse LI 168-156 pnt;
Bart Hartman met Erwin een Ie en
2e prijs klasse MI 168-167 pnt; üs-
ette Bijenhof met Survivor een Ie
prijs klasse MII165 punten.

PAARDEN
Op zaterdag 5 juli jl. was er een
dressuurwedstrijd voor paarden te
Gorssel daar behaalde Annie Kor-
negoor een 2e prijs in de klasse
MII.

Spelletjes spelen
is weer in!
Tijdens de braderie in Vorden op
17 juli wordt door Kadoshop Su-
eters i.s.m. 999 Games een demon-
stratiemiddag gehouden van bord-
spellen die op het moment weer
erg populair zijn. Spellen als "De
Kolonisten van Catan" en "Carcas-
sone" worden door fanatieke spe
Iers zelfs als verslavend ervaren.
Vooral het handelsaspect spreekt
velen aan terwijl tactiek en strate
gie een beroep doen op het analy-
tisch denkvermogen. 999 Games
heeft nog veel meer spellen in het
assortiment zoals "In de ban van
de Ring", "Halli Galli" en "Jakkie
bak Kippekak". Speciaal voor twee
personen is er het razend populai-
re Kolonisten Kaartspel, Lost Cities
en Zeus & Hera. Voor de allerjong-
sten is er ook een speciale serie
kaartspelletjes. Ideaal voor op reis!
Liefhebbers zijn van harte welkom
een spelletje te spelen ofte bekijken.
Er is een deskundige spelleider
aanwezig. Kopen kan natuurlijk
ook.

Vordense
D-voetballers
naar WK Parijs
Het D-team van Voetbalvereniging
Vorden is uitgenodigd om Neder-
land te vertegenwoordigen tijdens
de Danone Nations Cup in Parijs.
Aan dit officieuze WK voor D-
teams doen 32 amateurploegen
mee uit 32 landen.
W Vorden is verrast dat ze geselec-
teerd zijn voor dit toernooi. 'We
zijn apetrots en we willen natuur-
lijk graag op het aanbod in gaan.
We zijn nu aan het inventariseren
wat de mogelijkheden zijn,' ver-
telt jeugd voorzitter Gerrit Koersel-
man van de voetbalclub. Als de
jongens de uitnodiging aannemen,
worden zij op 4 september met de
bus opgehaald in Vorden. Ze rijden
vervolgens naar Amsterdam of
Rotterdam om over te stappen op
de TGV. In Parijs spelen zij in het
bekende stadion Pare des Princes.

Uitwisselingswedstrij d
'De Graafschaprijders'
met regioclubs
De VAMC 'De Graafschaprijders'
organiseerde zaterdagmiddag een
uitwisselingswedstrijd met cros-
sers uit de regio, afkomstig uit on-
der meer Ruurlo, Lochem, Vorden,
Borculo. Het betrof hier wedstrij-
den voor de jeugd met 65 of 85 cc
crossmotoren. Ondanks de hoos-
buiten was het de crosscommissie
gelukt de baan prima te prepareren.
Tevens werden deze middag wed-
strijden voor senioren gehouden.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Klasse 65 CC kl.w.: l Heiki Laing
100 punten; 2 Nigel Blomer 90; 3
Gerrit Hilberink 88; 4 Bjorn Schut-
tevaer 87; 5 Daimy Bult 86 punten.
Klasse 65 CC fr.w.: l Dominique
Tij huis-Trutman 100 punten; 2 Mi-
ke te Beest 94; 3 Bas Klein Hane-
veld 90; 4 Axel Schreur 82; 5 Bjorn
Sloot 82.
Klasse 85 CC kl.w.: l Jeffrey Kamp
100 punten; 2 Gert Jan Assink 94; 3
Richard Aalderink 88; 4 Nick Slot-
man 86; 5 Juul Alfrink 83.
Klasse 85 CC gr.w.: l Donny Njoo
100 punten; 2 Remco Middelbos
94; 3 Marcel Heideman 90; 4 Koen
ten Donkelaar 86; 5 Jasper Seesink
82.
Klasse 125 CC: l Maiko Tijhuis-
Trutman 60 punten; 2 Wouter
Dijkman 54; 3 Job Koenders 45; 4
Jasper Groot Roessink 44; 5 Niek
Langwerden 44.
Klasse Recreanten: l Wim Schoe-
maker 60 punten; 2 Robert v.d.
Tweel 52; 3 Jurgen Tragter 46; 4
Gert Michelbrink 41; 5 Wilfred
Gerritsen 41.
Superklasse: l Marcel Bulten 60
punten; 2 Gerben Vruggink 52; 3
Johannes van Kempen 50; 4 Rob
Groot Tjooitink 48.



installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Vlaai van de week:

90 K90
groot € 1̂ « klein € 5."

Stokbrood
groot € klein €

75
m

Croissants
—f halen %f betalen

Aanbiedingen geldig van 9 juli t/m 15 juli 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

OPRUIMING!
HERENMODE

COLBERTS
50% korting

HORCA STRETCHBROEKEN

nu vanaf €40,-

FOR FELLOWS
SWEATERS EN POLO'S

nu vanaf €25,-

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 35

Familie Barendsen

ledereen
bedankt, voor

een onvergetelijk

DAVODTA
tlOCMIN - PLANttN
WOON*CCtSSOr«(S

Zutphenseweg 5 • Vorden
Tel. (0575) 55 13 Vi

Opruiming
25 tot 50%

korting
op diverse
artikelen.

'In de collectie van
Pure zit alles waar ik
dol op ben: Zilver,
echte natuurstenen
zoals bloedkoraal
en turkoois.
Met Pure is mijn
droom uitgekomen!'

SIEMERINK
opticien/juwelier

. bruint
jntactlenzen

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseiveg 7
7251 DG Vorden
Tel. 0575-557505

Barendsen Vorden bv

Netwerkweg 3

7251 KV Vorden

T (0575) 55 12 61

F (0575) 55 10 40

200 JAAR

Deze week supervoordeel

Runderriblappen 1 kiio c 4."
Varkensrollade uwocS."
Poulet
of Hacheevlees u,me 4."
Kogelbiefstukjes 3 stuks c5.°°
4e GRATIS
Boerengehaktschnitzel$4 stuks c2.95

Wees waren voordeel

Voorgesneden
vleeswaren

3 soorten voor

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

• bos rozen a 20 stuks 4."

• bos zonnebloemen

» 2 kalanchoës

• gem. boeket

Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Adverteren in Contact?
Vraag naar onze

uitgebreide mogelijkheden.



OPRUIMING!
DAMESMODE

OP ZOMERJACKS

50% korting
BROEKEN

BROEKROKKEN
PULLOVERS ENZ.

2 haien l betalen
van de afgeprijsde prijs.

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 35

Confact/es?
Hef cement tussen vraag en aanbod!

NU OPRUIMING
Wij hebben rekken vol
koopjes.

Kortingen
tot 70%

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Maandags gesloten.

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

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

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

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

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

part
SIERBESTRATINGEN

Hoogpolig tapijt van Bonaparte!
De nieuwste collecties kunt u nu bekijken in onze winkel

interieuradviseur

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

Bonaparte
Bonapar

/ TAIM-IT

-<

Bloem b i ncle rij v. o. ƒ.

Wegens vakantie is ons
bedrijf gesloten van:

maandag 14 juli t/m
maandag 11 augustus.

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. (0575) 55 15 08 - Fax (0575) 55 30 70 - e-mail: info@kettelerij.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK

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.

Wij zijn van 14 juli t/m 8 augustus a.s.
wegens vakantie gesloten.

|\U Schoonmaakbedrijf
m GLIMMO

Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14
? : j

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.



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

VLEES:

RUNDER-
GEHAKT

49
kilo nu 2.4

GROENTE:

DORÉ AARDAPPEL

179
B

BLOEMKOOL

per stuk nu

PAGE
TOILETPAPIER

pak 8 rollen a 3.29

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

PERSIL
MEGAPERLS

pak 1,35 kilo a 7.29

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Oh FRISSE
FRUITDRANK

pak 1 liter a 1.15

nu 4 pakken halen

3 pakken betalen

GALL^GALL

HOOGHOUDT
JONGE JENEVER

1 liter nu
99

VAN AL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

ïél. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
i-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Voorkom Inbraak!
HARIN/ISEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 12 20

van het Politie Keurmerk Veilig Wonen*

INIHAAKrMCVtNTII P O L I T I E
KIURMINK

VEILIG
WONEN

RED BAND
OF VENCO

zak 290 gram van 1.89 voor

99O.9
50% KORTING

Albert Hei j n Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

PEPSI, SISI,
7-UP

fles 1,5 liter a 1.24

nu 4 flessen halen

3 nessen betalen

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden;
maandag t/m donderdag

8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

GALL^GALL

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

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

mmu

Dick Helmink
M O D E & S C H O E N E N

Spalstraat 32 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 18 84



Socii 2 kampioen Sponsorzwemmen:
250 euro voor
Ronald Mc Donaldfonds

Foto staand van links naar rechts: Joep Haverkamp, AJ Groot Jebbink.
Van links naar rechts zittend: Manon Peters, Saskia Helmink en Marjolein Wolbrink.

Hans Weenk schutterskoning
Oranjefeest Medlertol

Hans Weenk, een 'rasechte'
inwoner uit het buurtschap
Medler, is zaterdagmiddag tij-
dens het Oranjefeest Medlertol
schutterskoning geworden. Hij
volgt daarbij Hans Berenpas op,
de man die tijdens dit feest het
openingsschot loste.

Het feest op zich werd geopend
door wethouder Dorien Mulderije.
Het Oranjefeest Medlertol begon
in feite al op vrijdag. Toen was het
dolle pret voor de leerlingen van
school de 'Kraanvogel'. Die konden
zich uitleven in een survival.

Vrijdagavond was het in de Medo-
hal de avond van de scholieren
Jan, Kees, Annet en Truus; de da-
mes Bos, List, Smit en Bak; de hè
ren Bokma en Hooghout. De zwer-
vers Coba en Nelis en tuinman
Hein. Zij waren de medespelers in
het blijspel 'Bankgeheim' dat werd
opgevoerd door het 'Dorpstoneel
Ruurlo'. Onder regie van Herman
Knoef werd er een toneelstuk op-
gevoerd die 'liep als een trein'. De
grimering werd verzorgd door
Irene Kramer en Edith Sietsma.
Gerrit Rossel fungeerde als souf-
fleur.

Zaterdag werd begonnen met een

optocht waaraan werd deelgenomen
door alle kinderen van groep 8.
Fietsen, karretjes, skelters, alle
maal prachtig versierd, hetgeen de
jeugd tijdens deze mini-optocht
vanaf het terrein van de touwtrek-
ve'reniging richting feestterrein,
een dankbaar applaus opleverde
van de overige 'feestvierders'. Het
Oranjefeest in de Medlertol werd
zaterdagavond afgesloten met een
feestavond, eveneens in de Medo-
hal met medewerking van de band
'Flamingo's'.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Vogelschieten: l en schutterskoning
Hans Weenk; 2 Dick Brummelman,
staart; 3 Gerrit Nijenhuis 1.vleugel;
4 Zeno van Dorth r.vleugel; 5 Minie
Meijerink, kop.
Dogcarrijden: l Gerrie Enzerink; 2
Sanne Mullink; 3 Linie Hendriksen;
4 Jannie Vliem; 5 Paul Zents.
Flessentent: l Stefan Groot Nue
lend; 2 Arnoud van Woerkom; 3
Gert Jan Vliem; 4 Minie Meijerink;
5 Rita de Jong.
Schijfschieten: l Dewalt Meijerink;
2 Henk Gotink; 3 Henk Meijerink;
4 Minie Meijerink; 5 Harry Lense
link.
Doeltrappen: l Reinier Hendriksen;
2 Erwin Weenk; 3 Ruud Mullink;

4 Gert Norde; 5 Martij n Fokkink.
Pijltjes gooien: l Nanneke v. Ginkel;
2 Gerda Bogchelman; 3 Angelique
Winkels; 4 Bianca Walgemoet; 5
Gerrit Hendriksen.
Korfballen: l Dick Brummelman;
2 Gert Jan Vliem; 3 Jan Hendrik-
sen; 4 Ab Knoef; 5 Derk Jan Middel-
beek.
Armdrukken: l Bert Weenk; 2 Rene
Kamperman.
Vogelschieten Jeugd: l en schut-
terskoningin Nanneke van Ginkel;
2 Saskia Gudde, staart; 3 Jeroen
ten Have 1.vleugel; 4 Bob Keuren-
tjes r.vleugel; 5 Marieke ten Have,
kop.
Optocht (skelters): l Torn en Lisa
Berends en Berend, Teun en Rosa
Bettink
Optocht (fietsen): l Quincy Bobbink
Idem overige voertuigen: l Romy
en Amber Knoef.
Kinderspelen: peuters: l Carmen
Fokkink; 2 Niels Kappert; 3 Mariska
Reinders.
Groep l en 2: l Kitty Enzerink; 2
Stefan Vliem; 3 Dionne Weustenenk.
Groep 3 en 4: l Jordy Weenk; 2
Nienke Enzerink; 3 Rianne Fokkink
Groep 5 en 6: l Cemke Bartels; 2
Matthijs Enzerink; 3 Esther Tuin-
man.
Groep 7 en 8: l Els Berenpas; 2 Mi-
chiel Zenhorst; 3 Sharon Roelvink.

Tijdens de afgelopen zwemvier-
daagse in het zwembad 'In de
Dennen' is er door verschillende
personen gezwommen voor het
Ronald Mc Donald Kinderfonds.

Met name veel jeugdige deelne-
mers hebben zich hebben inge-
spannen door zich het aantal
baantjes te laten sponsoren door
familieleden en kennissen. Hoe-
wel vorig jaar minder deelnemers
aan de zwem vierdaagse, dit jaar
(net als in 2002) ook 250 euro voor
dit goede en sympathieke doel.
Het badpersoneel van het zwem-
bad heeft de komende tijd nog een
aantal activiteiten op het program-

ma staan. Zo is er vrijdagavond 11
juli aquajogging voor jong en oud.
Zaterdag 26 juli is er een 'natte
speeltuin'. Mocht zich dezer dagen
nog fraai zomerweer aankondigen
dan wordt er ook 'moonlightswim-
ming' georganiseerd.

Zowel programma als aanvangs-
tijden zullen nog nader bekend
worden gemaakt. Het eerstvol-
gende diplomazwemmen wordt
gehouden op donderdagavond 24
juli. Bij het vorige week gehouden
diplomazwemmen is bij de ge-
slaagden abusievelijk de naam van
Pauline te Riele niet genoemd. Bij
deze!

Henri Eggiiik
schutterskoning van 'Delden'
Driemaal is scheepsrecht, zo
moet Henri Eggink dit weekend
gedacht hebben, toen hij tij-
dens het Buurtfeest in het
buurtschap 'Delden' schutters-
koning werd. En dat op de dag
dat hij dertig jaar werd.

Wanneer iemand 'schutterskoning'
wordt, wordt dat veelal omschreven
als 'stom toeval' of 'geluk gehad'.
Daar kun je bij Henri Eggink nau-
welijks nog van spreken, want hij
heeft zich al twee keer eerder in
Delden tot schutterskoning laten
kronen!

De volksspelen werden geopend
doorjos Peters, schutterskoning in
2002. Hij loste het openingsschot.
Het vogelschieten (51 deelnemers)
was de enige activiteit dat in de
buitenlucht werd afgewerkt. De
overige spelletjes vonden plaats in
de tot feesthal omgebouwde aard-
appelloods bij de familie Scheffer
aan de Nieuwenhuisweg. Daar kon
na afloop van de spelen met mede
werking van 'Rhavage', tevens een
dansje worden gemaakt. De buurt-
vereniging Delden organiseert op
17 augustus een fietstocht met op-
drachten en eind augustus op een
ander te bepalen datum een spe-

ciale middag voor de jeugd uit het
buurtschap.

UITSLAGEN:
Vogelschieten: l en schuttersko-
ning Henri Eggink; 2 Dick Rege
link 1.vleugel; 3 Wijnand Hulshof
r.vleugel; 4 Wim Vruggink, kop; 5
Alie Dekkers, staart.

Schieten vaste baan: l Gerben
Vruggink; 2 Marcel Vruggink; 3
Bert Regelink.

Schieten vrije baan: l Frank Bloe
mendaal; 2 Bert Regelink; 3 Dorien
Mulderije.

Gavelgooien: l Gerben Vruggink;
2 Frank Bloemendaal; 3 Erna Bloe
mendaal.

Sjoelen: l Henk Broekgaarden;
2 Rutger Bloemendaal; 3 Wilma
Oldenhave.

Darten (volwassenen): l Erik Ol-
denhave; 2 Albert Mulderije; 3
Andre Eggink.

Darten (jeugd): l Dirk Lam; 2 Se
bastiaan Hamer; 3 Thomas Lam.
Ballero: l Trees Enzerink; 2 Niels
Scheffer; 3 Aniek de Gelder.

Kramp speelde
Arjan Mombarg parten
Voor Arjan Mombarg te hopen
dat hij de komende dagen geen
hinder ondervindt van zijn
kuitspieren.

Dit onder meer met het oog op
komende zaterdag 12 juli wanneer
in IJsselham de derde wedstrijd in
de Univé Topcompetitie wordt ver-
reden. Arjan bezet op dit moment
de vierde plaats in het klassement.
Na IJsselham volgen voor deze
marathoncompetitie nog twee
wedstrijden, 30 augustus in Alem
en 13 september in Steenwijk.

In de Univé World on Wheels
competitie bezet de Vordenaar
momenteel de 10e plek. Hevige
kramp in zijn kuit was er afgelo-
pen zaterdag in Vinkenbuurt de
oorzaak van dat Arjan Mombarg in
de strijd om de ere plaatsen niet
mee kon sprinten.

De wedstrijd werd gewonnen door
Arjan's ploeggenoot, de Fransman
Cedric Michaud, de man die in
mei ook in Vorden als winnaar
werd afgevlagd.

Arjan: "De laatste weken waren
voor onze ploeg (Nefit) behoorlijk
zwaar. Zowel voor Erik Hulzebosch
als voor mij veel werk te verrichten.

Vorige week in 't Harde steeds
maar weer proberen ontsnappin-
gen te verhinderen. Dat lukte ons
goed. In de laatste bocht de sprint
voor Arjan Smit aantrekken. Zelf
kon ik niet meer, ik was kei-kapot.
Gelukkig werd Smit winnaar", al-
dus Arjan die zelf met de achtste
plaats genoegen moest nemen.

Afgelopen zaterdag in Vinkebuurt
(Arjan Smit reed elders in Europa)
in Cedric Michaud dus wel weer
een Nefit coureur op kop, dus weer
keihard werken voor de rest van
de ploeg. Arjan Mombarg: "Ik voel-
de mij in deze race hartstikke
goed.

Met nog een paar honderd meter
te gaan, Michaud dus op weg naar
de zege, reed ik op kop van een
achtervolgende groep. Toen de Bel-
gen Jimmy en Kenny Pierlot langs-
zij kwamen (deze Belgen werden
uiteindelijk 2e en 3e) wilde ik mee
gaan, was best te doen. Helaas het
schoot mij gigantisch in mijn kuit.

Dat heb ik nog nooit eerder gehad.
In ieder geval, weg kansen. De ko-
mende dagen mijn been niet te
veel belasten. Ik ga er vanuit dat ik
dan weer volop kan meedoen", al-
dus de Vordense veehouder.



puthler mode is een gecombineerde dames-, heren-, en lingeriezaak

|>p winkelgalerij De Vijver in Zutphen. Voor de dagelijkse leiding over

lo'n 10 medewerk(st)ers zoeken wij een enthousiaste bedrijfsleider

met ervaring in het herenmodevak. De inkoop van de herencollectie

valt geheel onder jouw verantwoordelijkheid. Ben je ambitieus, heb

je textiel gerelateerde diploma's en zin in een afwisselende fulltime

job, schrijf dan een bondige sollicitatiebrief naar: Murray mode, t.a.v.

de heer J.P. Murray, Postbus 4108, 7200 BC Zutphen. r\

Telefonische informatie: (0575) 52 60 80 T)ÏJtfl/6r
1 u t p h e n

edriifsleider
foelstralaan 39-43, Tel. (0575) 52 60 Ziekenhuis ri. de Stoven / rotonde rechts / 2e str. l inks

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

café-bar-discotheek

'DE ZWAAN' Os'
gelegen nabij het
lunapark
Spalstraat 3,
Hengelo (Gld.)

„Net effe gezelliger1

Ja, het is weer zover,

HENGELOSE
KERMIS
en wij gooien de beuk er weer in, voor de 31e maal
met ons gezellige tuinfeest.

UIT: GOED VOOR U!

Tijdens de kermis is onze discotheek
elke dag 's avonds geopend

en dit A</ weer 25j aar,

Woensdag 9 juli een daverend gezellig feest in ons bruine café met

BAKKERIJ MANSCHOT
Vrijdag 11 juli in ons bruine café

BAKKERIJ MANSCHOT
Zaterdag 12 en zondag 13 juli voor het 31e jaar het grandioze

TUINFEEST
ET BARBECUE

m.m.v. de succesvolle formatie

NEVER MIND

Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens

Fam. Waenink en medewerkers

TAPIJT/KARPETTEN
Tapijt 'Mondeo' groen
Gesneden pool, 400 breed OP=OP van 126,- nu 89.-
Vinyl 'Born'
Kleur bruin, 400 breed OP=OP van 44,50 nu 19?5

72.-Bonaparte 'Fidelio'
In l 3 kleuren, 400 breed OP=OP van 92,- nu
Ook op 500 breed: Q/\

OPRUIMINGSPRIJS van 115, nu Z/Ui"

Vinyl in diverse dessins
200 breed, van 29/24,- nu van de rol per meter

Diverse design-karpetten
170 x 230 OP=OP van 275,- voor 159.-
Baltic trap/gang tapijt
Kleur forrest, 400 breed OP=OP van 54,50 nu 39.-
Coral schoonloopmatten
60 x 90. In diverse kleuren OP=OP van 39,95 nu

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

Secrétaire grenen
Sfeervol model van 1223,- nu 695.-
Bankstel 'Alcantara'
Beige, 2-3-zits van 2585,- nu 1998.-
Vitrinekast
Modern blank beuken van 1350,- nu 998.-
Elementenwand
2.90 breed in donker eiken van 2914,- nu 2250.-
Broodkast in kersen
Met panelen van 1415,- nu 995.-
Modern bankstel
In blauw rundieder, 3-2-zits van 2985,- nu 2275.-
KOOPJES IN RELAX-, DRAAI- EN SENIORENFAUTEUILS
SLAAPKAMERS - WANDMEUBELEN - EETHOEKEN ETC.

OP=OPi

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-55/5/4
H e. t m t n K m a a k t h e. t

meubelen

SLAAPKAMER/WONINGTEXTIEL
Katoenen zomerdekbedden anti allergisch

l-persoons 135x200 van 45,00 voor
extra lang l 35x220 van 52,50 voor

2-persoons 200x200 van 69,00 voor
lits-jumeaux 240x200 van 79,00 voor

extra lang 240x220 van 89,00 voor

Uni gordijnstof
Keuze uit 38 kleuren. 150 cm breed van 18,50 nu

Rolgordijnen en zonwering
Diverse maten en kleuren UIT VOORRAAD
OP=OP NU MET KORTINGEN VAN

39.95

45.-
59.95

69?5

79?5

Wasbare Dupoint Comforel hoofdkussens
Met rits van 25, voor 22, 50 2 STUKS £€C nu

Damai dekbedovertrek 'Violets'
l-persoons 140x220 van 49,95 voor
2-persoons 200x220 van 84,95 voor

lits-jumeaux 240x200 van 94,95 voor

39.95

64.95

79?5

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



ROLLUIKEN

Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOLfSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Ook in uw regio kent
de Bos Makelaardij og

prima de weg!

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

JUK uiv tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185?°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 8697/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Rechtstreeks uit magazijn:

nieuwe zonnehemels
zonnebanken

14 modellen, nergens goedkoper
vanaf €125,-.

Kijken na telefonische afspraak
Zelhem 06 53317790.

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

UCH

S C H I E S S E R

oedkoopste artikel is gratis. Sekft niet m combinatie met andere acties.

Verkrijgbaar bij:

z u t p h e n

Troelstralaan 39-43
Tel. (0575) 52 60 80

Ziekenhuis ri. centrum/rotonde rechts/2e str. links

SPANNEVOCEL

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

ONBEHANDELDE
MASSIEVE EIKEN
VLOERDELEN

MASSIEVE EIKEN
VLOERDELEN
geborsteld, 1 x geolied

compleet gelegd^ met
ovuiervloer, jtKppetv,
tu^lwatefv en/ hoekje*

p. w/249.95

GRATIS
BARBECUE

PAKKET
VOOR

4 PERSONEN

10% GRATIS
BARBECUE

PAKKET
VOOR

4 PERSONEN

TAPIJTEN, VINYL
GORDIJNEN
diverse combinatiemogelijkheden

KARPETTEN
karpetten op voorraad

BUITEN-
ZONWERING
knikarmschermen, screens,
rolluiken; gratis montage

De/ barbecuepa&ketten/ komen/ van/
Slagerij Rafor infc/ tn/ Hengelo- Gld/ en/ Keurjla^er Kuenen/ t>v K (Mwlcr

De actie met barbecuepakketten loopt van 1 juli t/m 30 augustus;
de bonnen voor de pakketten zijn geldig tot eind september 2003.

BANKSTELLEN - KASTEN - EETHOEKEN
met korting tot 50% l

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 46 14 84 - Dorpsstraat 27, Ruurio, (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl

www.financial-freedom.nl

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

Live on stage in de öalustradezaal:

Kijk voor
nieuws
ook op:

3 AKCAS 10O% FUN
WWW WITKAMP COM
Bobbus opstapplaatsen

Vorden, De Herberg 21:40 * Warrfcveld, 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



Te koopt 't le^erst ty' de

Te koopt 't lekkerst bij de groenteHtaiil

TOURSPEKTAKEL 2003
VAN DE WOONWINKEL
VAN WARNSVELD

Maak kans op een Gele, Groene, Bolletjes of Witte trui! Hoe?
Vraag in de winkel naar onze voorwaarden.

Tijdens de Tour de France geven wij bij aankoop van Quick Step laminaat

elke 10e meter gratis.
Bij aankoop van: 30 m2 een Quick Step wielershirt cadeau.

SOrni2 een Quick Step wielerbroek en -shirt cadeau.

interieuradviseur

ĴÈIP ĴIeW/vW
de woonwinkel van Warnsveld' Telefoon (0575) 52 61 32

oogstrelend...

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wii voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wii ziin daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

VP
GI

Dinsdag 8 juli

Woensdag 9 juli

Vrijdag 11 juli

Zaterdag 12 juli

u
Zondag 13 juli

Tel. (0575) 46 13 40

trekking Maj. Loten en loten voor
vogelscMeten
's morgens
stemmingstnuaiiek
van 11.00 tot 15.00 uur.
'smiddags

dttbbeltjesdansen
van 14.00 tot 17.00 uur.

Volhsspelen
voor het café met muzikale omlijsting
van dweilorkest
„de Olde Keppel"
dansavond met
Les Chromona's
aanvang 20.00 uur.
Vorig jaar geweldig succes!
Entree vrij.
na optocht
gezellig samenzijn

Verder wensen wij iedereen een
prettige kermis toe!
Jan en Leny en medewerkers

Support our fight for human rights

020 626 44 36 www.amnesty.nl giro 454000

Dl

Dl

d

d
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ei
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UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Troelstralaan 39-43, Zutpën.Tel. (0575) 52 fO
Maandagmorgen gesloten /Vrijdag koopavond tot 20:00 iun|
Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str.links

mode
z u t p h e n

Inname van:
• schoon puin <
•puin/zand <
• bouw- en sloopafval <
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575)46 74 20

• ook op zaterdag •

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing
in meerdere edities.

Telefoon (0575) 55 10 10

World Vision

ik heb je nodig

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

kun je mijn leven veranderen.

(CBF|

giro 99 • world vision, amersfoort «Tï~.

bel 0900 0255 (lO ctpm)
of surf naar www.worldvision.nl

Weevers Net

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

Tbnny Jufriëris

D
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Contactjes?
Hef cement

tussen vraag en aanbod!

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

Maak nu uw keus uit ons reeds afgeprijsde assortiment

TEUNISSEN
M O D E

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



HOESLAKENS |
& L A K E N S

Jersey hoeslakens
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
160/180x200 van 22.50 voor 19.95
190/220 van 27.50 voor 23.95

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

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

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

nu slechts 5.95 p/st

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

Keukensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

van 6.80 Vanaf 5.-
Werk- en vaatdoek) es
in diverse kleuren, van 1.80 per stuk.

Nu vier voor 5.-
Schorten Vanaf 8.95

D E K B E D D E N

• A y ^ a B a : -

Bij de grootste linnenwinkel

van Nederland!!

2000 DEKBEDSETS
o.a. Dekbedsets Cinderella (ioo% katoen) Satijn (ioo% katoen)
1 persoons Vanaf 12.95 1 persoons Nu 29
2 persoons Vanaf 24.95 2 persoons Nu 39,
lits-jumeaux Vanaf 34.95 lits-jumeaux Nu 49.

Kinderdessins Vanaf 9.95

B A D G O E D
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 van 59,95 nu 49,95
230/230 van 79,95 nu 69,95
260/230 van 89,95 nu 79,95
280/230 van 99,95 nu 79,95

BADMATTEN
50 % KORTING

van o.a. Aquanova, Vandyck en Floris

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

STRANDLAKENS
In vele maten en dessins.

11 Q5vanaf -L -L • ̂ / *s

K U S S E N S
S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
met hollow fiber vul l ing en katoenen
t i jk , ant i -a l lergisch.
v a n 1 5 . 6 0 p / s t .

nu 2 v o o r 2 2 . 5 0

S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
Gevuld met luxorel en een katoenen
ti jk , ant i -a l lergisch, goed wasbaar en
bij te vul len,
v a n 3 2 . 9 5 p / s t . v o o r 2 2 . 9 5

nu 2 v o o r 39 . -

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

nu 2 v o o r 49 . -

K a p o k k u s s e n s
stevig gevuld met echte Java Kapok,
v a n 3 1 , 9 5 p / s t . v o o r 2 7 . 5 0

nu 2 v o o r 49 . -

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
v a n 5 2 , 9 5 p / s t .

nu 2 voor 79.-

BADJASSEN
100 dames en heren

badjassen 50% korting

badstof badjassen
van Vandyck van 59,95 nu 39,9f

Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen nu 27,95

kinderbadjassen vanaf 15.-

SIERKUSSENTJES
HALVE PRIJS!!

Nu KLAMBOES
wit en in diverse kleuren!

BEDSHOP DE DUIF
Pe- N/au Ne-olerfand.'

DONZEN DEKBEDDEN

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.)

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.)

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

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

Zomerdekbed met vulling van 60% wild-
zijde, 40% wol en een katoenen tijk.
Heerlijk koel.
1 pers. 140/200 van 69.- NU 39.-
2 pers. 200/200 van 129.- NU 69.-
Hts-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 35.-
1 pers. xl 140/220 van 65.- NU 39.-
2 pers. 200/200 van 85.- NU 49.-
lits-jum. 240/200 van 95.- NU 59.-
lits-jum. xl 240/220 van 105.- NU 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



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPERl

"PLUS heeft nu
wel een hele

'feine wein' in huisff

PLUS
Huiswijn Rheinhessen
Fles 1 liter 3.49

2e fles
GRATIS

BESTSELLER!

GEGARANDEERD^

NERGENS l
V GOEDKOPER

Witlof
500 gram

GEGARANDEI

NERGENS
GOEDKOPER

„^\
NS j

>E"

Gebakken
beenham
150 gram

59

PLUS
Frisse fruitdrank

Diverse smaken
Literpak 0.65

2e pak
GRATIS

Michel Warta, chef kruidenierswaren
PLUS Woudhoek in Schiedam

Mosselen
extra

Bak 2 kilo

2 kilo

4298

BESTSELLER!

i
GEGARANDEERD

NERGENS
30EDKOPER

BESTSELLER!

Hertog Roomijs
Diverse smaken oa:
Chocolade, slagroom,
toffee/amandel of
yoghurtijs bosvruchten
Literbak 2.85

PLUS stokbrood
Wit of meergranen.
^m ze'f thuis af te bakken
Per pak 0.75

Klaverlander
Mild belegen kaas

Vers van het mes. Aan het stuk

>^t*.

Ariel
PLUS Wasmiddel Wasmiddel
poeder ultra compact
Pak 1350 gram Pak 1350 gram

Bijvoorbeeld:
ons eigen wasmiddel

PLUS Cola
Regular
Fles 1,5 liter

Coca-Cola
Regular
Fles 1,5 liter

119

Bijvoorbeeld:
onze eigen cola

PLUS
Koffiepads
Regular 18 stuks

65

D.E. Senseo
Koffiepads
Regular 18 stuks

1
Bijvoorbeeld: onze eigen

koffiepads

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

www.plussupermarkt.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

28/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 juli 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.



Z O M E R F E E S T E N 17, 18 EN 19 J U L I 2003

Vordense Zomerfeesten 17, 18 en 19 juli
in Middeleeuwse stijl
Namens de Vordense Ondernemers Vereniging en de VW nodig ik u allen uit om ook
dit jaar een bezoek te brengen aan de Vordense Zomerfeesten. De organisatie heeft
haar uiterste best gedaan en een heel gevarieerd programma samengesteld dat een be-
zoek aan ons prachtige dorp Vorden zeker de moeite waard maakt. Het thema is de
Middeleeuwen. Dit programma is tot stand gekomen dankzij de financiële medewer-
king van diverse plaatselijke ondernemers.
De Vordense Zomerfeesten trekken jaarlijks veel bezoekers, niet alleen uit Vorden,
maar ook in omliggende plaatsen is het een bekend gegeven dat Vorden altijd veel te
bieden heeft. Daarnaast zijn er veel toeristen die weten dat een bezoek aan Vorden in
deze periode extra aantrekkelijk is.
Op donderdag 17 juli en zaterdag 19 juli zijn er veel activiteiten in het dorp. Vrijdag
18 juli is er de traditionele weekmarkt, maar uniek voor Vorden is, dat deze dit jaar
overdekt is. Vrijdagmiddag en avond is een bezoek aan de kermis extra interessant
vanwege veel aanbiedingen die uitsluitend vandaag geldig zijn.
Voor de invulling van het programma wordt weer samengewerkt met JaVo promo-
tions uit Enschede en Manifold uit Zutphen.

Ik wens u allen heel veel plezier.

Namens de VOV en de VW
Reinier Klein Brinke.

De Vordense Zomerfeesten worden mogelijk dankzij
de financiële ondersteuning van:

ASYA Restaurant Pizza & Shoarma
BAKKER Hotel Restaurant

BARENDSEN Staal constructie, Fixet, Etos
FAN SHENG Chinees Indisch Restaurant

DE HERBERG Café-Restaurant
RABOBANK GRAAFSCHAP-WEST

DE ROTONDE Bistro
VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING

VW VORDEN

Zo Vbrd.eii
Ook volop sfeer en gezelligheid in de plaatselijke horeca met live muziek op donderdag, vrijdag en zaterdag.
Naar huis om te eten is tijdens de zomerfeesten echt niet nodig. Blijf gezellig in het dorp en geniet van een heerh'jke maaltijd.
Vorden biedt een ruime keuze aan eetgelegenheden met voor elk wat wils.

DONDERDAG 17 JULI
's middags en 's avonds
15.00 uur-22.00 uur

19.00 uur - 22.00 uur

's avonds

kermis
braderie
vlooienmarkt
clown Henkie
oude ambachten
honingkorf vlechtkar
vuurvreteract
troubadour
linedancers
feesttent Bakker:
Jodelbrüder
de Herberg:
Trio Manschot

VRIJDAG 18 JULI
's morgens

's middags en 's avonds

's avonds

unieke overdekte
Vordense weekmarkt
kermis met speciale
aanbiedingen
de Herberg:
Buddy van Zutphen

ZATERDAG 19 JULI
's middags en 's avonds
14.00-l 7.00 uur

's avonds

kermis
kinderbraderie
nar op stelten
groots ridder
theaterspektakel
springkussen
linedancers
dartskampioenschap-
pen bij de Herberg
hotdogs bakken bij
Bistro de Rotonde
feesttent Bakker:
Vordens Songfestival
de Herberg: Reflex



Tijdens de braderie

SPELLEN
o.a.

Kolonisten van Catan,
Machiavelli

van 14.00-21.00 uur

natuurlijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

^Chipknip

WENTINK
ELEKTRO

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Tel. (O575) 55 35 92

Brood
daar zit wat in.

En dan zo uit de
oven in de winkel.

da's pas vers!

De Echte Bakker Dat proef je!

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

BRADERIE
AANBIEDING

van 15.00 - 17.00 uur
voor kinderen tot 12 jaar

SLUSH-PUPPY IJSDRANK
GRATIS

Wij hebben het gehele jaar door verschillende ijssoorten

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

* sierbestrating
*tuinhout
* bielzen
* blokhutten
* tankstation
* brandstoffenhandel

Ruurloseweg 45"
Vorden
Tel. (0575) 55 12 17

Enkweg 1'
Vorden
Tel. (0575)55 18 11

Elbrink Groen Groep • Elbrink Groen Groep Elbrink Groen Groep

Ook tijdens de zomer van 2003
staan wij dagelijks voor u klaar

Elbrink Groen Groep
is meer dan bloemen

& planten alleen!!

Wij kunnen o.a. voor u verzorgen;
bloemen- en plantenarrangementen

voor gelegenheden met een
"LACH OF EEN TRAAN"

VORDEN - WARNSVELD (0575) 55 14 36

l L J

Grandioze
restantenverkoop.

Doe
uw voordeel!

tOS BARGND5GN
Zutphenseweg 3 - Vorden - Tel. (0575) 55 40 82

Opruiming
en ...

enorme
zomeraanbiedingen

the

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26
Markt 21 • Zelhem • Telefoon (0314) 62 37 06

Elbrink Groen Groep • Elbrink Groen Groep • Elbrink Groen Groep

Onafhankelijk, betrouwbaar

VIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a.2,9%

Heeft u een hogere rente?
Bel direct 0573 - 40 84 40

Ook 's avonds en in het
weekend bereikbaar!

Nederland b.v. \Jvtf 1
Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.)



P R O G R A M M A D O N D E R D A G 1 7 J U L I 2003

Van 15.00 tot 22.00 uur
Grote braderie in centrum van Vorden

Vanaf 19.00 uur
Vuurvaste smid: Vuurvreteract
De vuurvaste vuurvretersmid probeert iedereen over te ha-
len om hun sieraden om te laten smelten tot een mooi
klompje goud en menig paard is na een bezoek aan de smid
weer geheel tevreden. Ondanks zijn ongure uiterlijk is het
een smid met pit. Hij staat bij zijn aambeeld en vertelt zijn
verhaal. Hij komt met vuurkorf en aambeeld en zorgt re-
gelmatig voor de nodige vlammen als vuurspuwer.

oopjes. Voor iedereen is er welEen heel gevarieerd aanbod en natuurlijk
iets passends te vinden.
Clown Henkie ontbreekt ook dit jaar niet tijdens de braderie.
Er zijn diverse oude ambachten te bewonderen, deze worden gepresenteerd
door leden van "Den Olden Tied". Een aantal van de artikelen die worden ge-
maakt kunt u ter plekke kopen.

Een zingende en spelende troubadour laat de Middeleeuwse muziek weer
herleven. Hij trekt door het dorp en zorgt voor een passend sfeertje.

En natuurlijk draait's middags en 's avonds op het marktplein de kennis volop.

De organisatie heeft een imker bereid gevonden naar Vorden te komen met zijn
speciale "honingkorf vlechtkar". Bij hem kunt u alles te weten komen over bij-
en, honing, bijenkorven en al die andere dingen die u altijd al over dit bijzon-
dere beestje wilde weten. En natuurlijk verkoopt hij ook zijn lekkere en gezon-
de producten.
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Van 15.00 tot 22.00 uur
Grote braderie in centrum van Vorden

Vanaf 19.00 uur
Vuurvaste smid: Vuurvreteract
De vuurvaste vuurvretersmid probeert iedereen over te ha-
len om hun sieraden om te laten smelten tot een mooi
klompje goud en menig paard is na een bezoek aan de smid
weer geheel tevreden. Ondanks zijn ongure uiterlijk is het
een smid met pit. Hij staat bij zijn aambeeld en vertelt zijn
verhaal. Hij komt met vuurkorf en aambeeld en zorgt re
gelmatig voor de nodige vlammen als vuurspuwer.

Een heel gevarieerd aanbod en natuurlijk veel koopjes. Voor iedereen is er wel
iets passends te vinden.
Clown Henkie ontbreekt ook dit jaar niet tijdens de braderie.
Er zijn diverse oude ambachten te bewonderen, deze worden gepresenteerd
door leden van "Den Olden Tied". Een aantal van de artikelen die worden ge-
maakt kunt u ter plekke kopen.

Een zingende en spelende troubadour laat de Middeleeuwse muziek weer
herleven. Hij trekt door het dorp en zorgt voor een passend sfeertje.

En natuurlijk draait's middags en 's avonds op het marktplein de kermis volop.

De organisatie heeft een imker bereid gevonden naar Vorden te komen met zijn
speciale "honingkorf vlechtkar". Bij hem kunt u alles te weten komen over bij-
en, honing, bijenkorven en al die andere dingen die u altijd al over dit bijzon-
dere beestje wilde weten. En natuurlijk verkoopt hij ook zijn lekkere en gezon-
de producten.



P R O G R A M M A V R I J D A G 1 8 J U L I 2003

Vrijdag 18 juli
's Morgens is er de traditionele weekmarkt. Nog
niet eerder in Vorden gebeurd, maar deze keer is
de markt overdekt en wordt gehouden in de feest-
tent op het parkeerterrein van Hotel Bakker. Ook
daar moet u natuurlijk bij zijn.

KERMIS: VEEL VERMAAK VOOR JONG EN OUD
Doe op vrijdag meer met uw €uro, vandaag is er
een speciale €urodag op de kermis. Heel veel inte-
ressante aanbiedingen bij diverse attracties maken
een bezoek aan de kermis extra de moeite waard.

P R O G R A M M A Z A T E R D A G 1 9 J U L I 2003

Zaterdag 19 juli
Van 14.00 uur tot 17.00 uur: Grote kinderbraderie
Vanwege het enorme succes in de afgelopen jaren, organiseren wij ook dit
jaar op zaterdagmiddag een kinderbraderie. Net als de braderie op donderdag
houden we deze in de Dorpsstraat. De kinderbraderie is steeds weer een
mooie gelegenheid om je overtollige speelgoed van de hand te doen en zo een
extra zakcentje te verdienen waarmee je op koopjesjacht kunt bij andere
kraampjes of een extra bezoekje aan de kermis is natuurlijk ook nooit weg.
De kinderbraderie willen we graag ook in de toekomst blijven organiseren,
daarom zijn er een aantal regels opgesteld, waaraan iedereen zich moet
houden. Het lijkt misschien een beetje streng, maar zo kunnen we met z'n
allen nog meer genieten van de kinderbraderie.

Door je aan de hiernaast gestelde regels te houden, werk je mee aan een
succesvolle kinderbraderie.

--..^.,-uy n j 1013003
Om de steeds groter wordende kinderbraderie soepel te kunnen
laten verlopen is de braderiecommissie genoodzaakt een aantalspelregels op te stellen.

Voor iedere deelnemer gelden de volgende regels:

Aanmelding uitsluitend via het VW kantoor in Vorden
tegen contante betaling van € 2,50

Personen die zich vooraf niet hebben aangemeld bij het
VW kantoor, kunnen niet deelnemen
Bij inschrijving ontvangt iedere deelnemer een nummer,
dit geeft recht op een halve kraam

Deelname is uitsluitend voor natuurlijke personen in de
leeftijd tot maximaal 18 jaar
Commerciële verkoop is niet toegestaan
De plek wordt toegewezen door een van de leden van de
braderiecommissie. Deze zijn herkenbaar aan opvallendekleding.

De plaatsen worden toegewezen op zaterdag 19 juli vanaf
13.30 uur; verkopen is toegestaan vanaf 14.00 uur.
Voortijdig een kraam inrichten, zonder dat de plek is
toegewezen door een van de leden van de commissie,
betekent zonder pardon dat de boel moet worden ingepakt
en verhuisd naar de toegewezen kraam

Na afloop van de kinderbraderie moeten alle niet verkochte
artikelen, verpakkingsmaterialen etc. worden meegenomen.
Alle kramen moeten schoon worden achtergelaten.
Ook op straat mag geen rommel achterblijven.



Zestien deelnemers Vordens Songfestival:
5rl£it wordt S S . L->

Het Vordens Songfestival wordt ongetwijfeld één van de hoogtepunten van de komende
zomerfeesten. Het muzikale spektakel is een initiatief van de Vordense dialectband Kas
Bendjen en vindt zaterdag 19 juli plaats in de feesttent op de parkeerplaats van Hotel Bak-
ker. In totaal zullen er zestien deelnemers strijden om de felbegeerde wisselbeker.

Het deelnemersveld van de eerste editie van de Vordense Zomerfeesten ziet er veelbelovend
uit. Want wat dacht u van de plaatselijke zangeressen Maartje Epema, Paula Biekart en Ma-
rieke Besselink die gezamenlijk het podium opgaan met het swingende Lady Marmalade.
Ook de Vordense brandweer is van de partij. Enkele leden van het corps zullen met 'Mooi-
man' het origineel van Mannenkoor Karrespoor doen vergeten. Verder mag natuurlijk ook
de jeugdige Timmy van lingen, die nog niet zo lang geleden in de finale stond van
Kinderen voor Kinderen, niet ontbreken op het Vordense Song-
festival.
Op dit moment wordt er in de oefenruimte van Kas Bendjen hard
geoefend om de zestien nummers muzikaal gezien goed te laten
klinken. "We hebben ons wel een hoop werk op de hals gehaald",
zegt gitarist Erik Reindsen. "Alle nummers zijn nieuw voor ons.
Maar dat is juist het leuke van dit songfestival. We spelen dit keer
eens niet onze eigen nummers maar een mix van Torn Jones tot Rob
de Nijs."

GOED INITIATIEF
Het nummer 'Mallebabbe' van Rob de Nijs zal op zaterdag 19 juli
worden vertolkt door Freddy Hogendoorn. Hoewel hij lid is van het
Vordens Mannenkoor beweert Hogendoorn dat hij absoluut niet
meedoet om de eerste prijs te gaan winnen. "Ik ben echt geen zang-
talent, hoor", probeert hij zijn 'tegenstanders' op een dwaalspoor te
zetten. Feit is wel dat de 27-jarige tweede tenor het songfestival een
bijzonder goed initiatief vindt. "Eindelijk gebeurt er weer eens wat
met de kermis in Vorden", zegt hij.

Hans Krabbenborg, normaal gesproken de zanger van Kas Bendjen
maar op 19 juli de centrale presentator, bevestigt het verhaal van de
Vordense Rob de Nijs. "Het songfestival lééft echt in het dorp. Overal
waar ik kom, word ik erover aangesproken. Volgens mij gaat echt één
groot feest worden", zegt hij. Aan Kas Bendjen zal het die avond zeker
niet liggen. Er is weer veel aandacht besteed aan de aankleding van het
podium en ook de presensatie van de plaatselijke artiesten zal op een
spectaculaire wijze gebeuren. En natuurlijk is er een deskundige jury
die de uiteindelijke winnaar zal uitroepen. Wie er in de jury zitten, wil
presentator Hans Krabbenborg nog niet vertellen. "We willen kost wat

ZENUWACHTIG
De 15-jarige Corinne Brinkerink is de enige deelnemer die niet gaat zingen, maar op accor-
deon de solopartij van het nummer Waswief van Kas Bendjen voor haar rekening neemt. "Ik
heb al zeven jaar les", vertelt ze. "Op dit moment ben ik nog niet zenuwachtig maar als ik
straks voor 1.500 mensen sta zal dat wel anders zijn."
De entree op zaterdag 19 juli is vrij. Gezien de grote publieke belangstelling voor het muzi-
kale spektakel raadt presentator Hans Krabbenborg het publiek aan om op tijd te komen.
"Want vol is vol", zegt hij. De tent is vanaf 20.00 geopend en de het Vor-
dens Songfestival zal om 20.30 uur van
start gaan.

Kas Bendjen.

. , zestien ee
het kost voorkomen dat de jury van te voren al wordt omgekocht door ^_r, /midden) is e'e'n van " ,. accordeon zal
één van de deelnemen", lacht hij. Freddy Hogendoorn (mw ̂ ^ Brinkennk i»

KEUZE UIT HONDERDEN FIETSEN
ACTIE 4 T/M 19 JULI 2003

Giant • Kenosha • Altra • Batavus • Gazelle • Lynx • Multicycle

DE FIETSSPEC1AL1ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 - Zutp^eri • Tel (0575) 51 95 26

ROBBERS & PARTNERS
accountant en belast ingadviseurs

Fiscale- en administratieve

dienstverlening voor

Midden- en kleinbedrijf

Vrije beroepen en Particulieren

Hoofdstraat 20
Apeldoorn
Postbus 10450
7301 GL Apeldoorn
Telefoon (055) 522 52 29
Fax (055) 521 5098
apeldoorn@robbersgroep.nl

Eikenlaan 15
Hattem
Postbus 58
8050 AB Hattem
Telefoon (038) 423 33 33
Fax (038) 423 33 34
hattem@robbersgroep.nl

Raadhuisstraat 22
Vorden
Postbus 97
7250 AB Vorden
Telefoon (0575) 55 14 55
Fax (0575) 55 17 09
vorden@robbersgroep.nl
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Wie wordt dartskampioen van Vorden? Help de Rotondekok met HOTDOGS bakken
Zaterdag 19 juli vanaf 14.00
uur bij de Herberg

Het darten geniet nog steeds
een grote populariteit, ook
in Vorden zijn veel mensen
actiefin de dartsport.

De Herberg organiseert op
zaterdag 19 juli een specia-
le wedstrijd om het kam-
pioenschap van Vorden.

Er kan ingeschreven wor-
den in twee categorieën:
Geoefend en niet geoe-
fend speler.

Vooraf aanmelden bij de
Herberg met opgave van
wel of niet geoefend
darter.

Voor maar l euro mag je tijdens de kinderbraderie tussen 14.00 uur en 17.00
uur de Rotondekok helpen met hotdogs bakken ehhhhhhh grillen! Ziet die er
erg lekker uit dat mag je hem lekker opeten met een saus naar eigen keus na-
tuurlijk. Eet smakelijk.
Tijdens de braderie op donderdag 17 juli heeft de Rotonde een aangepaste
"Middeleeuwse" menukaart.

Voor de kinderen wordt nog een groot springkussen kasteel neergezet van maar
liefst 4 bij 4 meter. Een echte ridder is als begeleiding aanwezig.

Op zaterdagmiddag is er een nar op stelten. De
ze maakt van ballonnen de mooiste figuren en
deelt deze uit.

^ het centrum wordt een groots Middeleeuws ridderspektakel opgevoerd com-
pleet met riddertent. Ridders geven een prachtige show en laten zien hoe er in
middeleeuwen werd gevochten. Wil je zelf ook eens voelen hoe het is om ridder
te zijn met zo'n grote zware helm op je hoofd en wil je meevechten??? Vandaag
mag het. Zorg er voor dat er iemand in de buurt is met een foto- of videocamera,

want zoiets moet natuurlijk wel op de gevoelige plaat worden vastgelegd.



Die Jodelbrüder
maken er een gezellige boel van

is entree -

Zaferdag 19 juli 20.00 uur:»/

Vordens
Songfestival

gratis entree - vol = vol.

Hotel-Café-Restaurant

Bakker
in Vorden

Dorpsstraat 24 - Telefoon (0575) 55 13 12

Onbeperkt

spareribs eten
voor maar c 16.50

3-gangen

c 21.70

Vanaf half juli zijn er wi

mosselen
gekookt, gebakken
of gefrituurd.

RESTAURANT

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld • Tel. (0575) 43 13 36 • E-mail: info@heteethuus.nl

TIJDENS DE ZOMERFEESTEN

Grandioze Aanbiedingen
&

Superleuke Accessoires

(MEISJES EN JONGENSKLEDING NU VANAF MT. 50 T/M 188)

EXIT CAKEWALK
.•;„,,.,.,

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

Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden. Telefoon 0575-550666 Fax 0575-553958

lein Brinke
Rijwiel: Verkoop - Reparatie - Verhuur
Zutphenseweg 85, Vorden, tel. (0575) 55 12 56

Uw vertrouwde Gazelle-dealer voor:
verkoop - reparatie - onderhoud en verhuur van fietsen.

Kom kijken naar de nieuwe collectie fietsen.
Bekijk tevens het ruime aanbod nieuwe fietsen
in onze grote showroom boven.

MULTMATE
BOUWMARK-

Altijd
IVIuIti-

voordeel

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen -Tel. (0575) 52 17 96
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BANDOLERA • CECIL • FRANKENWALDER
DIGIANNI • ESPRIT • LES-PLEUS • MARCONA
MAC • MEXX • MARIANNE PARIS • ROSNER
SANDY DRESS • SANDWICH • SCARLATTI
ROBERTO SARTO • SEDA • STREET ONE • TRU
VIA APPIA • GERRY WEBER • ZERRES

Visser
M O D E

11 juli vanaf 18.00 uur GESLOTEN

Burgemeester Galléestraat 9, Vorden, (O575) 551381

WELKOM
in V orden

V
donderdag

17 juli
vrijdag
18 juli

zaterdag
19 juli

Maar van wie hoort u iets als uw
beleggingen aandacht nodig hebben?

Van de Rabobank. Met Rabo FondsEffect Een nieuwe, alerte kijk op

beleggen. Als uw portefeuille om actie vraagt, krijgt u een seintje. Dat is

altijd een helder, persoonlijk advies. Zodat u weet dat uw portefeuille

altijd op het goede spoor zit. Bel voor een vrijblijvende afspraak met uw

Rabobank, kantoren te Vorden, Hengelo en Steenderen, (0575) 55 81 00.

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank
ledere lokale Rabobank en de andere onderdelen va 1 1 R • n effecteninstelling zijl aan t merken, zijn als zodanig ge . • Ie AFM te Amsterdam.

Tof ziens in hef gezellige VORDEN.1

Een echte

jagerskijker
met hard gecoate lenzen

Voor grotere lichtdoorlaat
en helder gezichtsveld in
de selectiemerken
Tasco, Prismatic,
Bresser en Steiner

vanaf €22,-

Jacht- en wapenhandel
Zutphenseweg 9 • Vorden
TeL/Fax (0575) 55 1272



V V V V O R D E N
JULI
Elke zondag, dinsdag en donderdag
* Bezichtiging Museum voor Heiligenbeelden, Antoniuskerk, Ruurloseweg 101, Kranenburg. Geopend van 12.00 uur-17.00 uur.

Entree € 2-p.p., 65+ € 1,60 p.p.
* Bezichtiging particuliere bloementuin van 12.00 uur -17.00 uur.

Saksische boerderij 't Wilmerink, mevrouw Rexwinkel, Wilmerinkweg 4. Entree € 2,50 p.p. De VW heeft een fiets- en auto-
route langs deze tuin en de Dwaaltuin "Het Heelal".

Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
* Openstelling NH kerk van 14.00 uur -16.00 uur.
Elke maandag
' Een reeënspeurtocht per fiets. Vertrek 19.30 uur bij het infobord Kasteel Vorden. Kaartverkoop bij de VW Vorden. Er kunnen

maar 15 personen per avond mee. Prijs € 3,50 p.p.
Elke maandag en donderdag
' Rondleiding kasteel Vorden om 19.00 en/of 20.00 uur. Kaartverkoop en reserveringen bij de VW. Er kunnen max. 15 personen

per groep mee. Kosten € l ,60 p.p., kinderen die de basisschool bezoeken €1,10 p.p. De WV boekt ook extra groepsrondleidin-
gen (beperkt i.v.m. werktijden gemeente). Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

* Openstelling NH kerk van 14.00 uur -16.00 uur.
Elke dinsdag t/m zondag
* Bezichtiging de "Dwaaltuin het Heelal, "Hedendaags heiligdom voor herintredende godinnen", Almenseweg 63. Geopend van

10.30 uur -18.00 uur. Entree € 3-, kinderen t/m 5 jaar gratis.
Elke dinsdag
' Bingo, georganiseerd door de Voetbal Vereniging Vorden, in "De Herberg", Dorpsstraat lOa. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open

vanaf 19.00 uur.
" Bezichtiging Pinetum op het landgoed "De Belten", Wildenborchseweg 15, olv. een deskundige gids. Aanvang 19.00 uur. Er

zijn meer dan 1000 soorten coniferen en naaldbomen. Kosten € 2,50 p.p., kinderen € 1,15 p.p. Honden zijn niet toegestaan.
Deelname opgeven bij de WV. Groepsbezoek op andere dagen is mogelijk

* Kerkenfietstocht. Fietsroute van ca. 25 km langs 3 prachtige kerken in de gemeente Vorden: de NH kerk in Vorden is geopend
om 14.00 uur de Antoniuskerk in Kranenburg is geopend vanaf 12.00 uur en de St. Willibrorduskerk in Vierakker is geopend
vanaf 13.30 uur. Route te verkrijgen bij de VW.

Elke woensdag
' Achtkastelenfietstocht met gids. Vertrek 13.30 uur vanaf de VW. Kaartverkoop vanaf 13.00 uur bij de WV. Kosten € 4 - p.p.

voor volwassenen en € 3,50 p.p. voor basisschoolleerlingen incl. koffie/thee of frisdrank halverwege de tocht.
* Muziek en verhalen in het Theater onder de Molen", Ündeseweg 29. Aanvang 20.00 uur. Een afwisselend programma "Ver-

halen en muziek" m.m.v. de verhalenvertellers Diny Hiddink en Peter Hoefnagels en goochelaar Wim Hooghiemstra, Henk
Doll en het theaterorkest the Mill Fathers. Entree € 8- p.p. Reserveren aanbevolen tel. 0575-556987.

Elke donderdag
* Rondleiding onder deskundige leiding door de tuinen bij kasteel De Wiersse. De rondleiding begint om 1030 uur en duurt l?

uur. Kaartverkoop en/of reservering van kaarten bij de WV. Kosten € 6,50 p.p. Honden zijn niet toegestaan. De Wiersse is te
bereiken via de weg Vorden-Ruurlo.

' Kerkenfietstocht. Fietsroute van ca. 25 km langs 3 prachtige kerken in de gemeente Vorden: de NH kerk in Vorden is geopend
om 14.00 uur de Antoniuskerk in Kranenburg is geopend vanaf 12.00 uur en de St. Willibrorduskerk in Vierakker is geopend
vanaf 13.30 uur. Route te verkrijgen bij de WV.

4juJi
' Open Atelier bij Atelier Hemel en Aarde, Schuttestraat 8. Men kan een ochtend en/of middag werken met zachte steen en een

vakantie aandenken maken. De tijden van 10.00 uur -12.30 uur en van 1330 -16.00 uur. Kosten € 15,— per dagdeel. Voor inl.
Annemarie Wülemsen 0575-546591 of 0610081892.

* Culturele avond in Medler. Plaats Medohal, Onsteinseweg. Aanvang 20.00 uur
5 juli

Cursistenexpositie bij Atelier Hemel en Aarde, Schuttestraat 8. Van 10.00 uur -l 7.00 uur. Voor inl. Annemarie Willemsen 0575-
546591 of 0610081892.

' Volksspelen in Medler Aanvang 13.30 uur Plaats: Medohal. 's Avonds 20.00 uur slotbal.
Toertocht "De Graafschap". Toertocht met oude en antieke tractoren door de omgeving. Start om 930 uur vanaf Rietgerweg
2. Inl: 0573442202.

6 juli
* Cursistenexpositie bij Atelier Hemel en Aarde, Schuttestraat 8 Vanl2.00 uur -17.00 uur. Voor inl. Annemarie Willemsen 0575-

546591 of 0610081892.
8 juli
' Excursie i.s.m. Biologische agrariër "Landbouw op Hackfort." Vertrek Watermolen landgoed Hackfort 14.00 uur. Aanmelden

verplicht bij de Ver. Nat. Monumenten, tel. 0575-555560.
10 juli
' Stoelenmatter de heer G. Terpstra, Galgengoorweg 11, laat dit oude beroep herleven van 13.00 uur -17.00 uur.

De WV heeft een fiets- en autoroute naar zijn werkplaats.
11 juli
* Open Atelier bij Atelier Hemel en Aarde, Schuttestraat 8. Men kan een ochtend en/of middag werken met zachte steen en een

vakantie aandenken maken. De tijden van 10.00 -12.30 uur en van 1330 -16.00 uur. Kosten € 15 — per dagdeel. Voor inl. An-
nemarie Wülemsen 0575-546591 of 0610081892.

13 juli
* Openstelling van de tuinen bij kasteel "De Wiersse" van 10.00 uur -17.00 uur. De rozen, pergola en borders staan centraal. En-

tree € 5,50 p.p., kinderen tot 9 jaar gratis. Parkeren gratis. De Wiersse is te bereiken via de weg Vorden-Ruurlo.
* Fietstocht door het landgoederengebied van Vorden georganiseerd door het WNF. Start 14.00 uur bij infobord van de gemeen-

te Vorden bij Kasteel Vorden. Kosten € 1,50 p.p., kinderen gratis.
17 juli
* Stoelenmatter de heer G. Terpstra, Galgengoorweg 11, laat dit oude beroep herleven van 13.00 uur -17.00 uur. De WV heeft

een fiets- en autoroute naar zijn werkplaats.

17-19 VORDENSE ZOMERFEESTEN GEORGANISEERD DOOR DE VW EN VOV IN EN ROND DE DORPSSTRAAT
17 juli
* Uitgebreide braderie, muziek, kermis, live muziek in diverse horecaondernemingen. Aanvang braderie 15.00 uur.
18 juli
* Kermis.
' Open Atelier bij Ateüer Hemel en Aarde, Schuttestraat 8. Men kan een ochtend en/of middag werken met zachte steen en een

vakantie aandenken maken. De tijden van 10.00 -12.30 uur en van 13.30 -16.00 uur. Kosten € 15- per dagdeel. Voor inl. An-
nemarie Willemsen 0575-546591 of 0610081892.

19 juli
* Kinderbraderie van 14.00 uur -16.00 uur. Plaatsreservering bij de VW.
* Kermis. Diverse activiteiten voor de hele familie in centrum dorp. 's Avonds live muziek in diverse horecaondernemingen.
20 juli en 21 juli
* Openstelling van de tuinen bij kasteel "De Wiersse" van 10.00 uur -17.00 uur. De rozen, pergola en borders staan centraal. En-

tree € 5,50 p.p., kinderen tot 9 jaar gratis. Parkeren gratis. Honden zijn niet toegestaan. De Wiersse is te bereiken via de weg
Vorden-Ruurlo.

20 juli
* Zomertocht. Fietstocht van 40 km georganiseerd door VRTC "De Achtkastelenrijders". Start tussen 10.00 uur -12.00 uur van-

af De Herberg, Dorpsstraat lOa Inl. tel. 0575-553586.
22 juli
* Bezichtiging Biologisch-dynamisch bedrijf/zorgboerderij Urtica - De Vijfsprong, Reeoordweg 2. Van 19.30 uur - 21.30 uur.
24 juli
* Stoelenmatter de heer G. Terpstra, Galgengoorweg 11, laat dit oude beroep herleven van 13.00 uur -17.00 uur.

De WV heeft een fiets- en autoroute naar zijn werkplaats.
* Open viswedstrijd door HSV "De Snoekbaars". Aanmeldingen bij de WV. Inschrijfkosten € 2,50 p.p. Vertrek 18.00 uur vanaf

het Marktplein.
25 juli
* Open Atelier bij Atelier Hemel en Aarde, Schuttestraat 8. Men kan een ochtend en/of middag werken met zachte steen en een

vakantie aandenken maken. De tijden van 10.00 -12.30 uur en van 1330 -16.00 uur. Kosten € 15- per dagdeel. Voor inl. An-
nemarie Willemsen 0575-546591 of 0610081892.

30 juli
' Avond op het landgoed Hackfort met reewild. Vertrek Watermolen landgoed Hackfort 19.30 Kosten € 4,50 niet leden € 6,80

inclusief koffie drinken op Hackfort. Aanmelden verplicht bij de Ver. Nat. Monumenten tel. 0575-555560.
31 juli
' Open viswedstrijd door HSV "De Snoekbaars". Aanmeldingen bij de VW. Inschrijfkosten € 2,50 p.p. Vertrek 18.00 uur vanaf het Marktplein.

LI lr\\JW l

' Staringavond in de Wildenborchse kapel, Kapelweg 1. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. Het programma omvat een kor-
te wandeling door de fraaie kasteeltuin, een diapresentatie over landelijk Vorden en een voordracht over de dichter Staring
door mevrouw Diny Hiddink. Kosten incl. koffie met koek € 3- p.p., kinderen t/m 12 jaar € 1,50 p.p. Kaarten te verkrijgen/
reserveren bij de VW.

' Stoelenmatter de heer G. Terpstra, Galgengoorweg 11, laat dit oude beroep herleven van 13.00 uur -17.00 uur. De WV heeft
een fiets- en autoroute naar zijn werkplaats.

AUGUSTUS

Elke zondag, dinsdag en donderdag
* Bezichtiging Museum voor Heiligenbeelden, Antoniuskerk, Ruurloseweg 101, Kranenburg. Geopend van 12.00 uur -17.00 uur.

Entree € 2- p.p., 65+ € 1,60 p.p.
Elke maandag
* Een reeenspeurtocht per fiets. Vertrek 19.30 uur bij het infobord van Kasteel Vorden. Kaartverkoop bij de WV Vorden. Er kun-

nen maar 15 personen per avond mee. Prijs € 3,50 p.p.
Elke maandag en donderdag
* Rondleiding kasteel Vorden om 19.00 uur en/of 20.00 uur. Kaartverkoop en reserveringen bij de VW. Er kunnen max. 15 per-

sonen per groep mee. Kosten € 1,60 p.p. en kinderen die de basisschool bezoeken € 1,10 p.p. De WV boekt ook extra groeps-
rondleidingen (beperkt i.v.m. werktijden gemeente). Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

* Openstelling NH kerk van 14.00 uur -16.00 uur.
Elke dinsdag t/m zondag
' Bezichtiging de "Dwaaltuin het Heelal, "Hedendaags heiligdom voor herintredende godinnen", Almenseweg 63. Geopend van

10.30 uur-18.00 uur. Entree € 3,—, kinderen t/m 5 jaar gratis.
Elke dinsdag
' Bingo, georganiseerd door de Voetbal Vereniging Vorden, in "De Herberg", Dorpsstraat lOa. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open

vanaf 19.00 uur.
" Bezichtiging Pinetum op het landgoed "De Belten", Wildenborchseweg 15, oJ.v. een deskundige gids. Aanvang 19.00 uur. Er

zijn meer dan 1000 soorten coniferen en naaldbomen. Kosten € 2,50 p.p., kinderen € 1,15 p.p. Honden zijn niet toegestaan.
Deelname opgeven bij de WV. Groepsbezoek op andere dagen is mogelijk.

* Kerkenfietstocht. Fietsroute van ca. 25 km langs 3 prachtige kerken in de gemeente Vorden: de NH kerk in Vorden is geopend
om 14.00 uur de Antoniuskerk in Kranenburg is geopend vanaf 12.00 uur en de St. Willibrorduskerk in Vierakker is geopend
vanaf 1330 uur. Route te verkrijgen bij de VW

Elke woensdag
* Achtkastelenfietstocht met gids. Vertrek 13.30 uur vanaf de VW. Kaartverkoop vanaf 13.00 uur bij de VW. Kosten € 4 - p.p.

voor volwassenen en € 3,50 p.p. voor basisschoolleerlingen incl. koffie/thee of frisdrank halverwege de tocht.
* Muziek en verhalen in het Theater onder de Molen", Ündeseweg 29. Aanvang 20.00 uur. Een afwisselend programma "Ver-

halen en muziek" m.m.v. de verhalenvertellers Diny Hiddink en Peter Hoefnagels en goochelaar Wim Hooghiemstra, Henk
Doll en het theaterorkest the Mill Fathers. Entree € 8-p.p. Reserveren aanbevolen tel. 0575-556987.

Elke donderdag
* Rondleiding onder deskundige leiding door de ruinen bij kasteel De Wiersse. De rondleiding begint om 10.30 uur en duurt l?

uur. Kaartverkoop of reservering van kaarten bij de VW. Kosten € 6,50 p.p. Honden zijn niet toegestaan. De Wiersse is te be-
reiken via de weg Vorden-Ruurlo.

* Kerkenfietstocht. Fietsroute van ca. 25 km langs 3 prachtige kerken in de gemeente Vorden: de NH kerk in Vorden is geopend
om 14.00 uur de Antoniuskerk in Kranenburg is geopend vanaf 12.00 uur en de St. Willibrorduskerk in Vierakker is geopend
vanaf 13.30 uur. Route te verkrijgen bij de VW.

2 augustus
* Fiets "de Boer op". De Landbouworganisatie GLTO Vorden - Warnsveld - Zutphen organiseert samen met de Ned. Bond van Plat-

telandsvrouwen een fietstocht die de prachtige omgeving combineert met een bezoek aan een aantal -meest agrarische- be-
drijven. Start vanaf het Marktplein tussen 10.00 uur -12.00 uur.

3 augustus
* Kerkdienst. Openluchtdienst bij kasteel Vorden om 10.00 uur.
7 augustus
* Stoelenmatter de heer G. Terpstra, Galgengoorweg 11, laat dit oude beroep herleven van 13.00 uur -17.00 uur. De VW heeft

een fiets- en autoroute naar zijn werkplaats.
* Staringavond in de Wildenborchse kapel, Kapelweg l. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 1930 uur. Het programma omvat een kor-

te wandeling door de fraaie kasteeltuin, een diapresentatie over landelijk Vorden en een voordracht over de dichter Staring
door mevrouw Diny Hiddink. Kosten incl. koffie met koek € 3,- p.p., kinderen t/m 12 jaar € 1,50 p.p.
Kaarten te verkrijgen/ reserveren bij de WV.

9 augustus
' Kunstmarkt op het Marktplein van 10.00 uur -17.00 uur. Er zijn kunstenaars met werk van diverse aard.
' Ie damestoertocht de graafschap met oude en antieke tractoren door de omgeving van Vorden.

Start 9.00 uur vanaf de Mosselseweg 3. Inl. 0573-442202.
10 augustus
* Kastelentocht voor aanspanningen met authentieke rijtuigen langs de kastelen van Vorden, georganiseerd door

"In de Reep'n". Start bij kasteel Vorden om 930 uur. Op de weide bij kasteel Vorden worden tal van activiteiten georganiseerd.
12 augustus
* Bezichtiging Biologisch-dynamisch bedrijf/zorgboerderij Urtica - De Vijfsprong, Reeoordweg 2. Van 1930 uur - 2130 uur.
14 augustus
' Stoelenmatter de heer G. Terpstra, Galgengoorweg 11, laat dit oude beroep herleven van 13.00 uur -17.00 uur. De WV heeft

een fiets- en autoroute naar zijn werkplaats.
16 en 17 augustus
' Internationaal D-jeugdvoetbaltoernooi op het gemeentelijk sportpark aan de Oude Zutphenseweg. Aanvang 10.00 uur.

Toegang € 3,50 p.p per dag. Info: wwwJcuijpertoernooi.nl.
17 augustus
' Natuurwandeling WNF over het landgoed De Wildenborch. Vertrek 14.00 uur bij Kapel de Wildenborch, Kapelweg 1.

Prijs € l - inl. Job Teeuwen 0575431198.
20 augustus
' Avondwandeling door IVN op de Kiefskamp te Vorden. Start 19.00 uur bij de oprit van het Landhuis aan de Ündeseweg.

Inl. Hilde Ravenswaay 0573452324.
23 augustus
* Boedeldag aan de Schuttestraat 20. Opbrengst voor de Dorpskerk in Vorden. Aanvang 9.00 uur. Verkoop van 2e hands goede-

ren en meubels.

23 t/m 31 augustus
FEESTWEEK IN WICHMOND

23 augustus
* Vogelschieten op het feestterrein. Aanvang 20.00 uur.
24 augustus
' Fietsoriënteringsrit, Start 1230 uur vanaf het feestterrein.
26 augustus
* Spel- en spektakelavond. Aanvang 19.00 uur.
27 augustus
* Wielerronde van Wichmond in 3 categorieën: jeugd, veteranen en sportklasse vanaf 17.00 uur.
28 augustus
" Feestavond voor Senioren. Aanvang 19.30 uur.
29 augustus
' Kinder- en volksspelen op het feestterrein vanaf 1330 uur. 's Avonds Oranjebal in de feesttent. Vanaf 21.00 uur.
30 augustus
' Optocht van praalwagens Vertrek 14.00 uur, daarna middag matinee, 's Avonds Oranjebal in de feesttent. Vanaf 21.00 uur.
31 augustus

Jeugdsportdag. Vanaf 13.00 uur.

EINDE FEESTWEEK WICHMOND
27 t/m 31 augustus

' Country & üving Fair bij kasteel Vorden. Woensdag t/m zondag 10.00 -18.00 uur. Vele bezoekers zoeken informatie en ver-
strooiing bij de circa 125 stands en de aangeboden attracties. Kaartverkoop op het terrein of bij de VW.



Tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud

Hoveniersbediijf
Kettelerii v.o.f.
Addinkhof 16 • 7251 VG Vorden • Tel. (0575) 55 20 54
b.g.g. 55 11 64 • Fax (0575) 55 19 92

wenst u
stralende
zomerfeestdagen

Voor de leukste zomerkapsels

haan- en h LJ i cd ve \~^ZL o t~g i n g

Dorpsstraat 30, Vorden
Kapsalon

Tel. (0575) 55 1423
Schoonheidssalon

Tel. (0575) 55 20 33

•»

nfiefilmpjes

Nu diverse aanbiedingen
Vandaag gebracht, morgen klaar!

Onze foto's
zijn pas foto's
P.S. gratis dubbelprint

Wij verkopen (bijna) alle batterijen.

Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 28 12
's maandags gesloten.

K&m-eü rfssï

voor een grote
sortering aan
koeken, gebak,
vlaaien en brood

voor dit alles uit eigen
oven gaat u naar:

10 oliebollen voor € 5.

i . * s
U "*»* "st vr •*••*". ft.'^W\

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

D

steeds
voor het

gewenste
resultaat.

Bij ons zorgen

vakmanschap

VAN DER WAL
7250 AA VORDEN
Postbus 37 - Het Hoge 3 - Telefoon (0575) 55 12 08

Grote collectie nieuwe

zonnebrillen
Diesel

Serengeti

Ray ban

Burberry

Escada

Tacchini

Polaroid

Persol

Zomeract
Zonnebril
op sterkte
vanaf

SIEMERINK
opticien/juwelier

h""''" Zutphenseweg 7
mtactlenzen -,-,,-(, ,-^~ ,, ,
tenmttm 725Ï D& Vonten

>ii'nnlcii
uurwerken (0575) 55 15 05
nftnttu

taxa 111^


	tmp01
	tmp02
	tmp03
	tmp04

