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'Echte Groenteman van Vorden'
gemoderniseerd

De afgelopen 2,5 jaar zijn Fred-
dy Letink ("Echte Groenteman
van Vorden") en zijn medewer-
kers de klanten in de traditio-
nele bedieningswinkel aan de
Burgemeester Galleestraat van
dienst geweest. De afgelopen
week is de stap gezet naar /.elf-
bediening.

Freddy Letink over deze beslissing:
"Wij zijn tot deze verandering

overgegaan omdat de moderne
consument zelf graag wil shop-
pen, dus ook bij de groenteman.
De klant kan in onze vernieuwde
winkel dus zelf een keus maken
uit ons uitgebreide assortiment
groenten en fruit.

Door de gewijzigde indeling kan
thans ook een groter assortiment
worden aangeboden. Wij blijven
natuurlijk wel onze salades, gesne-

den groenten en maaltijden zelf
produceren. Producten die wij me-
teen hygiënisch verpakken. Eén en
ander zal een stuk efficiënter wer-
ken en rust in de winkel creëren.
Het "wachten" zal daardoor voor
de klant ook afnemen en hebben
wij zelf meer tijd voor het geven
van advies of hulp. Voor ons blijft
klantvriendelijkheid en service
hoog in het vaandel staan", aldus
Freddy Letink.

Deze week
in Contact

Zwembad
Tijdens de ledenvergadering van
de vereniging Vordense zwem-
en recreatiebad In de Dennen'
zijn de aftredende bestuurs-

leden H. Vriend en M.J. Wester-
voorde-Niezink bij acclamatie
herkozen.

Nieuw in het bestuur mevrouw J.
Wullink en mevrouw M. van Arkel.

Vorden» Zomerfeesten in Caribbean stlil

Zomerfeesten Vonten

Revue Jong Gelre
De afdeling Vorden/ Warnsveld
van Jong Gelre heeft plannen
om op 5 en 6 oktober in het
Dorpscentrum te Vorden een
revue op te voeren.

Inmiddels is er achter de scher-
men al druk gewerkt want Gerrit
Borgman, Nicole en Frank ten
Damme, Cordrik van der Meulen
en Jochem ter Bogt hebben pen en
papier gepakt en een revue ge-
schreven met als titel "Bongo Bon-
go". Een revue met schetsjes, zang
en diverse verrassende elementen
en met als rode draad "de bruids-
jurk is zoek".

Om deze revue op te kunnen voe-
ren is Jong Gelre op zoek naar en-
thousiaste toneelspelers, zangers,
zangeressen, dansers en danseres-
sen.

Voorts jongelui voor het bouwen
van decors, technische mensen
(licht en geluid), medewerkers
voor de grime e.d.

Heeft men interesse dan voor 15
augustus aanstaande opgeven bij
Remco Heijink tel. (0575) 52 03 34,
remcoheijink@hotmail.com of bij
Geert Harmsen (0575) 55 14 88.
Degeertharmsen@hotmail.com

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

Zie pag ina 4 en 5 van deze u i t gave

Deze week verschijnt voor het eerst
de Achterhoek Vakantiekrant
De krant is een uitgave van
Drukkerij Weevers en komt tot
stand in samenwerking met
het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme.

In deze krant staat de volledige
agenda van alle activiteiten en
evenementen in de gehele Ach-
terhoek. Deze agenda is tevens
beschikbaar op www.adirerh.oek-
agenda.nl

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gedrukt in een oplage van
16.000 en is gratis te verkrijgen op
400 afhaalpunten door de gehele
Achterhoek.

Bij deze afhaalpunten moet men denken aan campings, hotels,
restaurants, gemeentehuizen, musea, en natuurlijk alle VW kantoren.
In het hoogseizoen verschijnt de Achterhoek Vakantiekrant één keer
in de twee weken en daarbuiten in een lagere frequentie.

Ter introductie verschijnt het eerste nummer naast de 400 afhaal-
punten tevens huis aan huis in het verspreidingsgebied van onze
plaatselijke weekbladen: Contact Vorden, Ruurlo, Hengelo en Warnsveld,
Elna üchtenvoorde en de Groenlose Gids.

^•De mooiste tuin van Nederland

Zomeropenstelling Bibliotheek
Ook dit jaar heeft de biblio-
theek van Vorden een zomer-
openstelling namelijk van 12
juli tot en met 31 juli.

De bibliotheek is in deze weken op
dinsdag tot en met zaterdag elke

ochtend geopend van 10.00 tot
12.00 uur. 's Middags en 's avonds
is de bibliotheek gesloten.
Men kan maximaal 5 romans en 5
studieboeken voor een periode van
6 weken meenemen. Informatie
aan de balie verkrijgbaar.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENS I 0900 - 20O 90OO

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 juli 10.00 uur ds. M. Brummelman (Twello).
Na de dienst koffiedrinken.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 juli 10.00 uur ds. H. Westerink (Vorden).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 juli 10.00 uur ds. D. Westerneng (viering Heilig Avondmaal);
19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dankzegging).

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 juli 10.00 uur J. v.d. Meer Eucharistieviering m.m.v. vakantie-
koor.

RJK. kerk Vierakker
Zaterdag 17 juli 17.00 uur eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Zondag 18 juli 10.00 uur woord- en communiedienst m.m.v. herenkoor.

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisurtseiipost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een "rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts ,
17-18 juli R.C. Boersma, Vorden. telefoon (0575) 55 19 08.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdagen zondag van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-;15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive ca-
re dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarme-
ring en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 090WJ856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17,30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg l c, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg. Jeugdgezondheidszorg en Kinder-
opvang.

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

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; Geopend van 12 t/m 31 juli van dinsdag/zater-
dag van 10.00-12.00 uur (middag en avond gesloten).

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

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag, dins-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel.
0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachténnummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance 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 el-
ke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, teL (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur. U
kunt een afspraaklnaken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.

-Iverzorging 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.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.VJO.) (Zomerstop tot september).
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 onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.aekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 3716 33 (Sjany). Of mail achterhp^i^ekringen.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 door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, teL (0575) 4613 32.

Contactjes
• Per heden te huur 3 apparte-
menten vanaf € 330,- tot €
500,- excl. per maand in Henge-
lo Gld. Tel. (0575) 46 33 25.

• 10 Uur slaap nodig en dan
overdag ook nog regelmatig een
dip? Dat is echt niet nodig. Voe-
ding heeft een grote invloed op
uw energieniveau. Herbalife
werkt! Nieske, tel. (06) 543 26 669.

• Ik maak graag een plan met u
om op een gezonde manier af te
slanken, fit te worden of aan te
komen en dit ook onder contro-
le te houden! Inclusief bege-
leiding en advies. Bel Jema
Bruggink (0575) 46 32 05.

• Heeft u last van wespen? Bel
dan OBS Vorden voor een snel-
le bestrijding, 's Morgens bellen
tussen 8.00 en 10.00 uur. tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 06 5110
6955.

• De stichting veiling commissie
Vorden houdt elke 1e en 3e za-
terdag van de maand meubel
verkoop van 9 tot 12 uur aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.

• Tuinopening van de Wiers-
se en Tentoonstelling van Pe-
ter Blake's AJice Through The
LookJng-gtass. Zo. 11 en ma.
12 juli, zo. 18 en ma. 19 juli
10.00-17.00 uur, entree € 5,50.
Rondleidingen elke donderdag-
morgen 10.30 uur t/m 16 sep-
tember. Inl. tel. (0573) 45 14 09
of VW Vorden.

• Woensdag 4 augustus: Be-
renddag Vorden, start bij de
VW van 09.30 tot 11.00 uur.

• Te koop: prei, sla en andij-
vieplanten, spruit, spits-, sa-
vooie- en boerenkoolplanten,
nieuwe aardappelen en diver-
se soorten groenten en fruit
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76.

• Aangeboden: woonruimte
voor 1 of 2 personen. Alles vrij
nieuw. Tel. (0575)461733.

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Tel. (0575) 51 74
06ofinfo@utz.nl.

• Gezond en met een betere
conditie de zomer in. Dat kan
door Herbalife. Jarenlang erva-
ring om u te helpen. Voedings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
Wamsveld, tel. (0575) 52 23 26.

• Wij zijn verhuisd. Fam. Ko-
renblek van Lankhorsterstraat
8, Wichmond naar Nieuwstad
14, Vorden. Tel. (0575) 4415 09.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• Te koop: goed onderhouden
studiepiano. Tel. (0575) 55 39
39.

• Expositie Afrikaanse beel-
den in kasteeltuin Ruurlo t/m 29
aug. De beelden zijn ook te
koop. Informatie: KunstKring
Ruurlo, (0573) 45 47 40, of
(0573) 43 08 76 of 45 02 25.

Verrassend vernieuwd
De Groenteman Vorden

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Omdat het werkt!
® HERBALIFE.

voor:
afslanken, aankomen; minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4.5 meter € 115.-.

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter € 25.-
per dag min. 3 dagen.

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor aller-
lei klachten, van lichamelijke en psychische
aard. En voor het verbeteren van de
algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (0575) 55 65 00
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

Lekker wokkeiL
Broccoli Tomaat mix
500 gram

249
Easy wokking...
Woksaus
kuipje 15.9

Chiquita bananen »1
De Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

IEDEREEN FIJN VAKANTIE OF VERBLIJF IN ACHTERHOEK!

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Het is vakantie!
Vlaai van de week:

Kersenvlaai
6-8 stukken € 5.95

Dinsdag = brooddag

3 wit bus broden € 4.OO

Weekendaa n biedingen:
Kruidkoek

ouderwets lekker € 2.5O

Vicorn
mutthritaminen-meergraneribrood xS l v

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Dagmenu's
14 t/m 20 juli 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

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

Woensdag 14 juli
Broccolicrêmesoep / Hollandse bief stuk met aardappelen groente

Donderdag 15 juli
Kipsaté met pindasaus, rijst en atjar / vla flip

Vrijdag 16 juli
Leberknodelsoep / spareribs met zigeunersaus, friet en sla

Maandagdag 19 juli
Aspergesoep / gyros reepjes met rijst en zalzikki salade

Dinsdag 2O juli
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en sla/ijs met slagroom.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (O57S) 55 15 19.
Ook a la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon, catering,

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten 11 Bistro De Rotonde team



Op 21 juli 2004 zijn

A.J. Eggink
en

W. Eggink-Bargeman
65 jaar getrouwd.

Wij willen ze van harte feliciteren met deze
gebeurtenis.

Namens de kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Rietgerweg 4
7251 HD Vorden

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de felicita-
ties, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvan-
gen bij ons 50-jarig huwelijk.

Toos en Wim Schoemaker

Dennendijk 9
7231 RD Warnsveld

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta S?
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartieiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenaeren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 4.5 16 21

Met een dankbaar hart heb ik afscheid
genomen van dit aardse bestaan.
Enkele sleutelwoorden die ik achterlaat:
vallen en opstaan, verwondering,
hoop en verwachting.

Arie Langeveld

Arie Langeveld

Hazerswoude,
26 april 1922

Vorden,
6 juli 2004

Mijn geliefden zijn,

Vorden: Annie Langeveld-Laseur

Lelystad: Marja en Teun Koom-Langeveld
Thomas en Suzanne

Zuid Scharwoude: Josje Langeveld
Aad Buis

Dieren: Henken HennyLangeveld-Paulusma
Sanne en Hans
Ruben
Sietske

Purmerend: Jan Langeveld
Ratana Dabsipai
Manon

Vorden: Anja en Gerrit Bogchelman-
Langeveld
René
Linda en Wouter
Matthijs

Vorden: Ariëtte en Jan Willem
de Hart-Langeveld
Denise
Fabian
Romy

Het Wiemelink 6
7251 CZ Vorden

De begrafenis heeft maandag 12 juli plaatsgevonden
te Vorden.

Zondagmorgen is rustig ingeslapen onze lieve vader,
schoonvader, opa en opi

Klaas Harm de Vries
huisarts in ruste te Vorden (Gld)

sinds 19 mei 2001 weduwnaar van Loltje Meek

* 4 januari 1913 111 juli 2004

De Meem: Nienke van Panhuys-de Vries
Henri van Panhuys

Wendy en Evert-Jan
flosa//e

Haro en Stéphanie
C/ara, Hortense

Corine en Otto
Pepijn

Leiden: Carla Engel-de Vries
Ron Engel

Marit en Ronald
Teun, Stijn

Henrike en Jay
Zollikerberg (CH): Nanno de Vries

Alexi de Vries-Schenker
Philip
Michiel

Klingnau (CH): Ludolf de Vries
Marieke de Vries-Beekman

Manon
Julian

Schouwenhove 134, Leiden

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in de aula
van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Lei-
den op vrijdag 16 juli om 14.00 uur.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ont-
vangkamer van het crematorium.

Correspondentieadres:
C.l. Engel-de Vries, Zonnebloem 36, 2317 LL Leiden.

"Ook de prijs is
licht verteerbaar ii

Kipfilet is een veelzijdig stukje vlees waar u alle
kanten mee op kunt. Braden, grillen, wokken,

vullen, stoven, noem maar op. Of daarna lekker
koud verorberen op een broodje of sandwich.

Dus kom snel even in onze zaak rondscharrelen.
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V/eeswaren/coop/e

Gegrild kipf ilet 100 gram €

Vleeswarenspecial
Ardennerham 100 gram €

Keurslagerkoopje
Kipfilet 500 gram €

Special
Gevulde paprika 100 gram €

Speciaal aanbevolen
Lamskoteletten 100 gram € ••
Weekaanbieding ^05

l •Fruitsalade 100 gram €

~ Weekaanbieding
^4 Griekse vinken +
S 400 gram half om half gehakt yi 98

^W •samen €

321 Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

j? Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Na een periode van afnemende gezondheid is in
haar eigen vertrouwde omgeving plotseling overleden
onze tante

Johanna Helena
Oldenampsen-Jansen

weduwe van Johan Lucas Oldenampsen

* Hummelo en Keppel,
22 juni 1913

f Vorden,
3 juli 2004

Uit aller naam:
F.H. Schotman (ex. test.)

Correspondentieadres:
Schouwen 35
8302 PG Emmeloord

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 9 juli in Dieren
plaatsgevonden.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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



G e m e e n t e Y 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 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
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: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
•Zaterdag: 10.00-12.00 uur

Verbouwing sporthal
in volle gang
Nadat afgelopen jaar duidelijk
werd dat een privatisering van
sporthal 't Jebbink niet doorging,
gaf de gemeenteraad aan een
grondige opknapbeurt van de
sporthal te willen, zodat Vorden
de komende jaren verzekerd is
van een goede sportaccommoda-
tie. Eind juni is de verbouwing
van de sporthal van start gegaan.
Onder meer een groot deel van
het dak en de kleed-, douche en
toiletruimtes worden vernieuwd.
De topvloer van de sportzaal
krijgt een nieuwe laag en de
vloerbedekking in de verbindende
gedeeltes wordt vervangen. Ver-
der ondergaat de kantine een
metamorfose. Naast een nieuwe
inrichting (ook van de keuken),
komen er ramen tussen de kanti-
ne en de sporthal, zodat u straks
ook vanuit de kantine kunt mee-
genieten van de prestaties op het
'veld'. Met man en macht wordt
gewerkt om te zorgen dat de
sporthal op 23 augustus weer
open kan.

Skatebaan in de maak

Onlangs is het asfalt aangebracht waar de nieuwe skatebaan (funramp) aan het Wiemelink op komt te staan. Eerder gaven
wij aan dat de nieuwe skatevoorziening in week 30 geplaatst zou worden, maar dit wordt een week later. Skateliefhebbers:
"Nog even geduld dus. De nieuwe baan komt er in de week van 26 t/m 30 juli."

Luizenplaag gaat vanzelf over
De natuur staat vol in bloei.
Prachtig natuurlijk. Helaas zijn er
ook allerlei insecten (spinselmot-
ten, schuimcicaden en vooral lui-
zen) die profiteren van de weelde-
rige plantengroei. Bladeren van
bijvoorbeeld lindes, beuken en
esdoorns kunnen glanzen van de
uitwerpselen van de luizen (ho-
ningdauw genaamd) en onder die
bomen plakt alles: wegdek, auto's,
meubilair, planten, schilderwerk
noem maar op. Binnenkort zal de
roetdauwschimmel zich in de ho-
ningdauw vestigen en dan wordt
alles, wat onder zo'n boom staat,
ook nog zwart. Bomen hebben
geen al te erge last van de luizen,
maar omwonenden des te meer.
Vervelend natuurlijk. In ernstige
gevallen willen sommige mensen
het liefst de bomen rooien of dat
de gemeente ze weghaalt als het
gemeentelijke bomen betreft. Het
is echter het best de verloop van
de plaag aan de natuur over te
laten en dus niet tot weghalen of
het gebruik van gif over te gaan.

De honingdauw maakt alles wel
vies, maar richt voor zover bekend
geen schade aan. De plakkerig-
heid is afwasbaar. De ergste over-
last duurt ongeveer drie maan-
den. De verloop van de plaag
hangt af van het weer en de
natuurlijke vijanden, die zich
vaak sneller voortplanten dan de
plaag. Zo vermindert iedere zo-
merse regenbui de overlast.
Chemische bestrijdingsmiddelen
zijn af te raden, niet alleen is gif
(ook biologisch) uit de tijd omdat
de schade aan natuur en milieu te
groot is, bovendien helpt het
maar korte tijd. Wel kunt u zelf
met de tuinslang de boom zo nu
en dan besproeien (zodat u het
effect van een regenbui krijgt) of
de auto tijdelijk ergens anders
parkeren. Wees creatief. Bomen
leven tientallen en soms honder-
den jaren en zijn al die tijd mooi
en nuttig. Wie zich dat realiseert,
haalt tijdens een luizenplaag van
enkele maanden een boom niet
weg!

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

Rioolwerkzaamheden groot
aantal wegen
Van 22 juli t/m 30 juli a.s. reinigt en
inspecteert de firma Sita delen van
de riolering in Vorden. Dit jaar wordt
de riolering gereinigd en geïnspec-
teerd in de volgende straten:

Het Hoge
Burgemeester Vunderinkhof
Smidsstraat
Schoolstraat
Dokter C. Lulofsweg
Hendrik van Bramenstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat
Storm van s'-Gravesandestraat
Hertog Karel van Gelreweg
Van Heeckerenstraat
Berend van Hackfortweg
Zutphenseweg tussen Mispel-
kampdijk en Schoolstraat

• Hét Jebbink tussen Burgemeester
Galleestraat en Decaneijeweg

• De Hanekamp

Bij deze reiniging kan enige riool-
stank vrijkomen. Het is aan te ra-

Ook op Het Hoge wordt de riolering
nagekeken en gereinigd.

den om wasbakken, schrobputjes
en dergelijke af te dekken met
een natte doek en het deksel van
het toilet omlaag te doen. Aanwo-
nenden worden nader geïnfor-
meerd over deze reiniging.

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.

Bouwaanvragen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Vierakkersestraatweg 17 in Vierakker, voor het veranderen

van een bergruimte, datum ontvangst: 27 mei 2004
• Zutphenseweg 123, voor het bouwen van een serre, datum

ontvangst: 6 juli 2004

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
• Dorpsstraat Ib en l c in Wichmond, voor het bouwen van een

dubbele woning met vrijstaande garages, datum ontvangst:
l juli 2004

• Heidepolweg 4, voor het vervangen van diverse bijgebouwen
door één bijgebouw, datum ontvangst: 6 juli 2004

• Het Jebbink 9c, voor het bouwen van een zwembad, datum
ontvangst: 6 juli 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Brinkerhof 78, voor het veranderen en vergroten van een

woning (met toepassing van artikel 50, lid 4 van de
Woningwet). Het betreft een wijzigingsvergunning



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
• Pastorieweg 2, voor het vergroten van een woning (met toepassing van artikel 50,

lid 4 van de Woningwet), vrijstelling voor: vergroten hoofdgebouw, goothoogte
en hoogte

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• Feestweide bij kasteel Vorden, voor het gebruiken van een tent als restaurant en

twee tenten als expositieruimte van 25 t/m 30 augustus 2004

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend aan Hotel Bakker voor het organiseren van een evenement

op 22, 23 en 24 juli op het terrein Dorpsstraat 24 van 19.00 tot 01.00 uur

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Lindeweg 14, in

periode van 28 juli t/m 11 augustus

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. 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 Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekendgemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied en de sector
samenleving (alleen vergunningen algemeen en ontheffingen.)

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 20 juli 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de welstandscommis-
sie in het gemeentehuis van Vorden de, van 24 juni t/ml 5 juli 2004, voor beoordeling
ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen die hij niet direct
positief beoordeelt, worden op 22 juli behandeld in de voltallige welstandscommissie.
Een lijst met de door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf 16 juli
10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis) en wordt tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de
website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 15 juli om 12.00 uur bij
de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend.
Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de
welstandscommissie voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn,
met uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners
van de bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht.
Alleen de indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens
zittingen van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen
bouwplannen uit het gehele rayon van de commissie aan de orde.
Over de definitieve locatie en het verwachte behandelingstijdstip van de
Vordense plannen kunt u op de dag vóór de zitting informatie inwinnen bij
de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.

Voetbalvereniging Vorden'
in één dag tribune rijker

Geslaagd

Het gezegde "hij die spaart
heeft wat" is niet meer van toe-
passing op de Activiteiten Stich-
ting Vorden, want met het door
de Stichting gespaarde geld,
werd zaterdag op het hoofdveld
van het gemeentelijk sportpark
een nieuwe tribune geplaatst.

In 1990 zorgde dezelfde Stichting
(in de eerste jaren was het overi-
gens een commissie) ook al voor
een enorme stunt om voor de voet-
balclub "Vorden" de bouw van een
kleed accommodatie en kantine te
realiseren. Met thans nog een paar
centen in kas, dat wordt aange-
wend voor het 75 jarig bestaan van
"Vorden" , komt definitief een ein-
de aan de werkzaamheden van de
Activiteiten Stichting. Waartoe in
december 2003 al was besloten
wordt volgende maand realiteit:
De Activiteiten Stichting Vorden"
wordt opgeheven en verkrijgt
daarbij "eeuwige roem" van ieder-
een die de voetbalvereniging "Vor-
den" een warm hart toedraagt

Zaterdagmiddag ging de stichting
bestaande uit Jan en Gerard Meij-
er, Jan van Ark, Wim Buunk en Je-
roen Broekman de lucht in. Niet
op de schouders, maar staande op
een plateau en hangend aan een
torenhoge hijskraan, om op sym-
bolische wijze de officiële opening
van de nieuwe tribune te verrich-
ten. De nog (even ) in functie zijn-
de voorzitter van de Activiteiten
Stichting Jan van Ark, kijkt met

een trots gevoel terug op de 25 ja-
ren die de stichting heeft bestaan
en wat zij in die jaren allemaal tot
stand heeft gebracht.

Zegt hij: "Na de oprichting in 1979
besloten wij om middels bingo-
avonden en andere activiteiten,
gelden bijeen te brengen voor een
nieuwe accommodatie voor de
voetbalvereniging "Vorden". Toen
het gebouw gerealiseerd werd be-
sloten wij, dat we na de aflossing
van rente en hypotheek, gelden
bijeen wilden brengen voor een
nieuwe tribune, als blijvend aan-
denken aan de voetbalclub. In
1995 werd het restant (150.000 gul-
den) afgelost en werd het vizier op
de tribune gericht. Gezien de con-
currentie in de regio, besloten wij
in 2002 met het organiseren van
bingo-avonden te stoppen. De afge-
lopen dagen hebben wij de beno-
digde 41.000 euro voor de tribune
betaald", aldus een trotse Jan van
Ark.

Overigens is deze voetbaltribune
ook mede tot stand gekomen
dankzij de sponsoring van de bou-
wers. Henri Barendsen, directeur
Barendsen B.V. staalconstructies,
vertelde dat en Barendsen B.V. en
bouwonderneming Kreunen B.V.
uit Lochem samen zo'n 10.000 eu-
ro niet in rekening hebben ge-
bracht. Henri Barendsen: "Ook pet-
je-af voor de tien medewerkers
van ons bedrijf. Zij hebben deze za-
terdag afgezien van salaris en be-

langeloos gewerkt om ook op die
manier de kostprijs laag te hou-
den. Daar ben ik hartstikke trots
op", aldus Barendsen. Ook "Dak-
en wandmontage Vorden" heeft
de prijs zo laag mogelijk gehou-
den.

Voorts heeft de voetbalvereniging
"Vorden" ook veel te danken aan
haar eigen vrijwillige bouwploeg
bestaande uit Bertus Golstein, Jan
Groot Wssink, Gerrit Bruggink,
Bennie Vredenberg, Jan Visser en
technisch medewerker en coördi-
natorjan Hulshof, die eveneens op
velerlei gebied veel werk heeft ver-
zet. De nieuwe tribune wordt de
komende,weken "kantklaar" ge
maakt en kan tijdens het interna-
tionale Kuijpertoernooi in au-
gustus reeds dienst doen. Dan zal
ook een nieuw elektrisch score-
bord zijn aangebracht dat wordt
aangeboden door Daewoo dealer
Jan Groot Jebbink en het bedrijf
JMV (Jansen Metaal Vorden ).

De bestuursleden Stef Kruip en Jan
Hulshof toonden zich zaterdag
enorm verheugd over de bijdragen
van de Activiteiten Stichting Vor-
den en de prijs- medewerking van
de bouwers. Het bestuur van "Vor-
den" hoopt in de nabije toekomst
de banken van de tribune te ver-
vangen door stoeltjes. Maar dan
zal er eerst gespaard moeten wor-
den, want het "melk-koetje" (de
Activiteiten Stichting) graast voor-
taan vredig in de wei!

GESLAAGD ISENDOORN COLLEGE HAVO
Marko
Werna
Ellen
Martij n
Kim
Frank
Marie-Christien
Milou
Sven
Winand
Lotte
Jan Willem
Daniëlle
Carlijn
Jeroen
Grada
Steven
Andrea
Wietske
Kay
Myrthe

Beerda
van den Boogaard
Brummelman
Dieperink
Diseraad
Goorhuis Oude Sanderink
Grotenhuis
Heijink
Hendriks
Jansen
Laan
van Luijtelaar
Maatman
Mulder
de Munnink
Nitert
Reuvers
Schaap
van Schaik
Scholten
van der Veen

GESLAAGDEN ISENDOORN COLLEGE VWO
Gerwin Bom
Silke Joswig
Annika Rens
Eva Sietsma
Sanne Taks

GESLAAGDEN ISENDOORN COLLEGE VMBO
Lidia Emck
Rachelle Pellenberg
Robbert de Wilde

Steenderen
Gorssel
Warnsveld
Zutphen
Zutphen
Zutphen
Harfsen
Epse
Vorden
Vorden
Zutphen
Warnsveld
Baak
Baak
Zutphen
Gorssel
Brummen
Zutphen
Lochem
Baak
Warnsveld

Zutphen
Zutphen
Zutphen
Lochem
Zutphen

Eefde
Vorden
Zutphen

2e plaats bij Gelderse Kampioenschappen

Links boven: Annelie de Graaf; rechts boven: Torn Goorden
Links onder: Arlette Oosterhuis, rechts onder: Michael Vet

Op woensdag 30 juni jl. hebben de
Gelderse Kampioenschappen in
Oosterbeek plaatsgevonden.

Het team op de foto, gemengd t/m
10 jaar, heeft hier de tweede plaats
behaald.



Uitreiking E.K. prijzen
tankstation Weiden Kranenbarg

[SHOP

Voor de aanvang van de Europe-
se voetbalkampioenschappen
konden bij tankstation Weulen
Kranenbarg aan de Enkweg de
uitslagen van dit toernooi voor-
speld worden.

Hieraan namen circa 1500 perso-
nen deel. Afgelopen donderdag
werden door letje en Marieneke

Weulen Kranenbarg de prijzen uit-
gereikt.
De hoofdprijs, een volledige tuin-
meubelset werd gewonnen door
C. de Kruif uit Vorden.

Onder de overige deelnemers wer-
den tien waardebonnen verloot.
Tegen inlevering van deze waarde
bon kan bij slagerij Vlogman een

vleespakket ter waarde van 50 euro
afgehaald worden.
De prijswinnaars zijn: Wesselink,
Barchem; Menkhorst, Ruurlo; Pep-
pelinkhausen, Vorden; G.W. de
Greef, Vorden; AJ. Wullink, Vor-
den; E. Markerink, Vorden; M.
Zwart-van Dijk, Vorden; G. Bijen-
hof, Vorden; K. Tiemessen, Vorden
en T. Eskes, Vorden.

Knappe 3e
inde

plaats Arjan Mombarg
van Steenwijk*

In de verte op een afstand van
circa 350 meter van "de meet"
doemt een auto op. De lichten
van de koplampen schijnen op
het asfalt. Een tiental meters
voor de jurywagen komen elf
skeeleraars in een hoog tempo
de bocht door. Een bocht naar
links en dan op weg naar "bo-
ven".

Een sinister en heldhaftig gezicht,
de zwoegende mannen krommen
de rug voor een slopende krachts-
inspanning, klimmen naar de fi-
nishlijn; twee Amerikanen, een
Australiër, twee Fransen, drie Bel-
gen en drie Nederlanders. Felle
windvlagen, schemerdonker en
boven de skeeleraars het wolken-
dek met een "schip vol zure ap-
pels", zoals speaker Jannes Mulder
het verwoordde.

En dan vele ronden lang, heel vaak
een stukje promotie voor ons acht-
kastelen dorp. "Kijk naar Arjan
Mombarg, de boerenzoon uit Vor-
den, hij kijkt en rijdt slim in dit
sterke internationale gezelschap"
zo klonk het telkenmale uit de
speakers. En zo was het ook, Arjan
Mombarg was gedurende de gehe-
le wedstrijd nadrukkelijk aan we
zig in deze kopgroep. De "Klim van
Steenwijk" is beslist geen wed-
strijd voor "watjes". Hier komen
de mannen in actie die niet voor
een kleintje zijn vervaard. De wed-
strijd meetellend voor de "Univé
Top competitie" (marathons) is
zwaar, heel zwaar. En vooral deze
avond onder herfstachtige weer-
somstandigheden.

Het parcours is 2700 meter lang.
De eerste kilometer, licht dalend
over de asfaltweg Steenwijk- Giet-
hoorn. Daarna een kilometer vlak
en dan tot slot "klimmend" naar
de finishlijn. Onze plaatsgenoot
Arjan Mombarg stond voor deze
wedstrijd als beste Nederlander op

de vijfde plaats in het algemeen
klassement. Toen nog op de eerste
plaats Arjan's ploeggenoot de
Fransman Cedric Michaud. Arjan
Mombarg kreeg vijf minuten voor
de aanvang mankementen aan
één van zijn skeelers. Snel nog een
boutje aanbrengen en hup de wed-
strijd in.
Tijdens deze "Klim van Steenwijk"
werd al direct door de Belg LUC
Bartholomeeussen en Bob de Vries
de lont in het kruitvat gestoken,
waarna Arjan Mombarg, met in
zijn kielzog acht andere coureurs,
volle bak de achtervolging inzette.
Met succes want bij het ingaan van
de tweede ronde ontstond al deze
kopgroep van elf man.

Door het hoge tempo werd het pe-
loton gelijk in stukken gereten. De
kopgroep nam bijna anderhalve
minuut voorsprong. "Volslagen
gekkenwerk dat houden ze nooit
vol", zo klonk het bij de kenners
onder de toeschouwers. En pu-
bliek was er, circa 6000 bezoekers
omzoomden het parcours en wa-
ren getuige van een spectaculair
wedstrijdverloop. Het hoge tempo
deed menig skeeleraar in de ach-
tervolging naar adem happen. En
oh die bovenbenen bij het klimmen!

Prachtig gezicht hoe Arjan Mom-
barg zich in deze kopgroep mani-
festeerde, maar gelijkertijd ook
pech voor de Vordenaar. In de eer-
ste plaats moest zijn ploeg (Nefit)
het doen zonder Arjan Smit. Ge-
zien de weersomstandigheden te
gevaarlijk, zo liet de zesvoudig Ne
derlands kampioen vooraf weten.
Tweede pech voor Arjan Mombarg
het feit dat de drie andere ploegge
noten al direct "de slag" misten.
"Niet goed opgelet", zo sprak Erik
Hulzebosch nadien. Datzelfde gold
voor Michaud (hij stapte zelfs hal-
verwege uit de koers) en Haico
Bouma. Daardoor moest Arjan
Mombarg het gedurende de gehe

Ie wedstrijd alleen doen, terwijl
sommige ploegen zoals bijvoor-
beeld Mogema met meerdere rij-
ders in de kopgroep waren verte
genwoordigd. Met nog zeven ron-
den te gaan (de wedstrijd zou gaan
over 63 kilometer, d.w.z. 25 ron-
den) en oer- hollandse slechte
weersomstandigheden vond de ju-
ry het tijd worden om in te grij-
pen. Het rondebordje ging naar
"2", het werd allengs donkerder,
glad wegdek en dus gevaarlijk. Het
jurybesluit had direct invloed op
de koers, de kopgroep hield de be
nen stil, een surplace op skeelers,
niemand wilde op kop gaan rij-
den. Dan toch maar gaan, een
adembenemende slotronde volg-
de. Een sprint over honderden me
ters. Arjan Mombarg kwam als ze
vende de laatste bocht door ("ik
wilde in deze laatste bocht niet on-
deruit gaan", zo verklaarde hij na
afloop).

De Vordenaar liet zien dat hij mo-
menteel in supervorm verkeert.
Vanuit de achterhoede van de kop-
groep kwam hij meter na meter
naar voren, zag bij het passeren
van de Amerikaan Joshua Wood
zijn linkerskeeler nog even weg-
glijden ("kwam doordat boutje",
zo zei Arjan ) en finishte uiteinde
lijk als derde in dit sterke interna-
tionale gezelschap, achter win-
naar de Australiër Michael Byrne
en de nummer twee de Belg LUC
Bartholomeeussen.

"De finish kwam voor mij net te
vroeg, nog tien meter verder en
dan had ik ze gepakt", zo sprak Ar-
jan Mombarg die trouwens in het
algemeen klassement goede zaken
deed. Hij is met 78 punten opge
klommen naar de tweede plaats,
vlak achter de Australiër Michael
Byrne (84,1 punten). Op de derde
plaats met 76 punten de Belg
Frank Fiers; 4 de Fransman Cedric
Michaud met 60,2 punten en 5 de

Belg Kenny Pierlo met 53 punten.
In deze Univé Top competitie zijn
nog twee wedstrijden te gaan, te
weten op 28 augustus in Alem en
op 18 september in Renesse. Dus
goede vooruitzichten voor de Vor-
denaar op een goede eindklasse
ring.

Toen woensdagavond de duister-
nis definitief inviel en wij op zoek
gingen naar onze auto en de para-

plu vanwege de windvlagen geen
"dienst" kon doen, zat Arjan Mom-
barg in de omgeving van de finish-
lijn op de rand van een caravan en
was hij druk bezig de pers te
woord te staan.

Misschien wel om te vertellen dat
hij een paar uur voor deze Steen-
wijkse klassieker, thuis op de boer-
derij in Linde, nog druk bezig was
geweest met het inkuilen van gras!

Martine Dijkman scoort goed
op Internationaal Toernooi
Van 4 tot en met 10 juli 2004
heeft het SB Logistics Interna-
tional Open plaatsgevonden te
Meppel. Dit toernooi maakt on-
derdeel uit van de Tennis Euro-
pe Tour 14 & Under. De top van
Nederland mag aan dit toer-
nooi deelnemen en zo ook de
veertienjarige Martine Dijk-
man.

In de eerste ronde moest Martine
het meteen al opnemen tegen een
zeer sterke tegenstandster. Marti-
ne verloor van de nummer 3 van
Polen, Aleksandra Grela, met 6-3/
6-3. Vervolgens ging Martine door
naar de verliezersronde en daar

won ze alles op rij. Martine speelde
eerst tegen de Nederlandse Anouk
van Diepen en won met 6-3/6-2.
Daarna was haar volgende tegen-
standster de Duitse Nastassia Bla?.
Martine won van haar in een span-
nende wedstrijd met 6-3/3-6/10-8.
Vervolgens won Martine weder-
om, nu van de nummer 7 van Ne-
derland, Sarah de Boer. Martine
won met 7-5/6-2. In de finale kwam
ze tegenover de Australische Kristi-
na Pejkovic te staan. Hier won Mar-
tine met 6-4/6-4. Doordat Martine
zo veel gewonnen heeft komt ze
nu zelfs voor op de wereldrang-
lijst. Een hele knappe prestatie van
Martine!!

De Graafschap speelt in
Ruurlo tegen Streekelftal
De Graafschap speelt donder-
dagavond 22 juli op sportpark 't
Rikkelder in Ruurlo een oefen-
wedstrijd tegen een Streekelftal
bestaande uit spelers van diver-
se Achterhoekse voetbalvereni-
gingen.

De Graafschap onder leiding van
de nieuwe hoofdtrainer Gert Kruys
bivakkeert van 19 tot en met 24 ju-
li op trainingskamp in Winters-
wijk en speelt in die periode diver-
se oefenwedstrijden in de regio als
voorbereiding op de terug keer
naar de Holland Casion Eredivisie.
Het Streekelftal staat onder lei-
ding van trainer Frits van de Worp
uit Ruurlo en bestaat uit de vol-
gende spelers: Maarten Bannink

en Arjan Woestenenk van SVBV uit
Barchem, René Nijenhuis en Hugo
van Ditshuizen van W Vorden,
Michel Roenhorst en Wilco Kiste
maker van W Reunie uit Borculo,
Sven Wenneke en Bas Karnebeek
van W Mariënvelde, Michel Pep-
pelman en Eric Hukker van W Zel-
hem, Gijs Papen en Rogier Piepers
van Vios Beltrum, Dennis Krabben-
borg en Eric Rouwhorst van
RKZVC uit Zieuwent, Wouter Scho-
ten van Koninklijke UD uit Deven-
ter en Ton te Veldhuis, Sander
Wassink en Chiel Tragter van W
Ruurlo.
De wedstrijd staat onder leiding
van scheidsrechter G. Beijer en de
assistent-scheidsrechters Willy Sche-
per en Harry Gotink.

Reurlse Pompdagen

Si

De Reurlse Pompdagen, een
week vol feestelijke activiteiten
van 2 tot 9 augustus, worden dit
jaar voor de derde keer gehou-
den en voor de derde keer is de
Ruurlose Gymnastiek Vereni-
ging (RGV) van de partij.

Evenals voorgaande keren heeft de
RGV een playbackshow op het pro-
gramma. Daaraan kunnen vijftien
personen en groepen deelnemen.
De show gaat over drie ronden,
waarna een deskundige jury de
winnaars bekend zal maken. Er
zijn drie prijzen te winnen, waar-
onder een wisselbeker als eerste
prijs. De leden van de jury zijn: de
eerste burger van de gemeente,
een muzikant en een choreograaf.
Zij zullen de deelnemers beoorde
len op de onderdelen kleding, uit-
straling en presentatie. Voor hun
presentatie krijgen de deelnemers
zes minuten tijd. Naast de play-
backshow zullen er optredens zijn
van Ellen Buitink met diverse
dansgroepen. Zij zullen er, evenals
vorig jaar, ongetwijfeld een gewel-
dige show van maken. De Ruurlose
muziekgroep Capodastro zal live
optreden. Alle ingrediënten voor
een puike avond zijn aanwezig.

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Chantilly over
een afstand van ruimt 420 kilome
ter. Uitslagen: HA Eykelkamp l, 5,
6, 7, 911, 12,14,15; Comb. A en A
Winkels 2, 3, 10, 19, 20; C. Bruins-
ma 4; D.J. Gotink 8; Jitske Winkels
13; M.M. Tiemessen 17; H.J. Stok-
kinklS.

Wedvlucht vanaf Tessenderloo
over een afstand van circa 140 km.

UITSLAGEN:
DJ. Gotink l, 2, 19; Comb. A en A
Winkels 3, 4, 5; HA Eykelkamp 6,
7,8,9,10,14,17,20; Jitske Winkels
11; M.M. Tiemessen 12, 13, 14, 15,
16; H.E. Pasman 18.



IJ SI! WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

•-mail: info@vanderwal-vorden.nl
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Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel.(0575)571528

Uw advertentie in Weekblad Contact
valt beter op!

weken
vakantie!

Vanaf zaterdag 17 juli

zijn wij gesloten.

Op maandag 9 augustus

staan wij weer helemaal

voor u klaar.

STRccK
HOUT- EN B O U W M A T E R I A L E N

LOCHEM, Industrieterrein, Aalsvoort 16
Tel. 0573-222333

www.compusystem.nl
Internet / Office I
AMD XP 2200+, 256 MB i

TopPC (mot snel MSI moei:
AMD XP 2600+, 256 MB DDR 4f
AMD XP 2800+,

TopPC Pro (A;
AMD ATHLON 6

1 iund. 120 GB HDD, NEC r, FireWire

Actie:

Acer Aspire 1355 LC Notebook; slechts
XP 2600+CPU, 15 int

DVD/CDRW Combo,

€ 529,-

€ 579,-
€ 666,-

€ 939,-

899.-
sugen, 30 Gl hard<
, Windows X!

Meerprijzen:
Windows XP home € 89,- • NEC 8 xOVDefflUIB^^BliF* LJteOn 5ÜÊX52 CDRW € 35,

17 inch monitoren vanaf € 119,- • 17 inchTT^monitoren v.a. € 399,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

• Wij verzorgen ook uw ADSL-installatie, bel voor informatie.
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.OO tot 17.0O uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

doet je goed

Gezocht!
Collega

Wij zijn op zoek naar iemand die ons team wil
versterken. Onze voorkeur gaat uit naar iemand

die minimaal 3-4 hele dagen wil werken.
Geïnteresseerd?

Stuur uw sollicitatie inclusief pasfoto naar:

Drogisterij ten Have
t.a.v. Huub ten Have

Dorpsstraat 31
7261AV RUURLO

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAA
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

""«"dwingen

Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

DRUKWERK
VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR l
DE VELE MOGELIJKHEDEN l

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

Ruim 6750 langdurig zieken en

gehandicapten gaan met de

Zonnebloem op vakantie. U

kunt de Zonnebloem helpen om

haar vakanties voor zieken en

gehandicapten betaalbaar te

houden.

Giro 1^5
Breda

de Zonnebloem*
Postbus 2100 4800 CC Breda
Tel.(076)5646362
info@zonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl



Geslaagd concert Winnaars tennistoernooien
Op dinsdagavond 26 juni jl.
gaven Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda en koor Reborn
een zomeravondconcert op het
plein voor de Hervormde Kerk
te Vorden.

De belangstelling van het publiek
was boven verwachting: zo'n hon-
derd mensen hebben bij een on-
dergaande zon genoten van beken-
de melodieën.
Het programma van Sursum Cor-
da bestond uit een optreden van
de malletband, het leerlingenor-
kest, het kabouterorkest en de har-
monie. De gespeelde nummers wa-
ren meest bekende swingende
stukken.

Een ieder liet zich van haar beste
kant horen. Koor Reborn presen-
teerde een vrijwel geheel nieuw re-

pertoire, van swingend a capella
tot mooie, typisch Keltische klan-
ken. De harmonie van Sursum
Corda en Reborn sloten het con-

cert gezamenlijk af met het beken-
de stuk 'Slavenkoor uit Nabucco'.
Kortom een mooie afsluiting van
het seizoen voor beide verenigingen.

Plattelandsvrouwen ontvingen beker

De dames van de afdeling Vor-
den van de Plattelandsvrouwen
"Vrouwen van Nu" staan hun
"mannetje".

Dat bleek donderdagavond toen ze
aan het feit van de fietsvierdaagse
nog even verzocht werden om "na
te blijven". Tijdens het door de af-
deling Vorden/Warnsveld georga-
niseerde fietsevenement namen
de plattelandsvrouwen met een

groep van 26 personen deel. Voor
directeur Bennie Bloemendaal reden
om de dames namens 'Bloemen-
daal & Wiegerinck' te verrassen
met een fraaie bokaal. In totaal
namen 97 personen aan de fiets-
tochten deel.

Start en finish waren elke avond
bij het dorpscentrum in Vorden.
De dagelijkse afstand bedroeg cir-
ca 25 kilometer.

Door de organisatie waren routes
uitgestippeld richting Leesten,
Warken, Hengelo, Baak en Bar-
chem. Om voor een medaille in
aanmerking te komen moest er
tenminste drie avonden gefietst
worden. Een geluk voor een 20 tal
deelnemers die het woensdag-
avond vanwege de plensbuien lie-
ten afweten. De fietsvierdaagse
eindigde zoals het begon, met uit-
stekend fietsweer.

PC de Graafschap
Zaterdag 14 augustus a.s. zijn de
regiokampioenschappen voor pony's
in Dronten, daarvoor zijn geslec-
teerd. Kringkampioen dressuur:
Martine Bijenhof met Taran klasse
L2. Iris en linda Berenpas met Jas-
mine klasse LI en L2. Bart Hartman
met Sirek klasse Ml.
Afgevaardigen in het springen
zijn: Jermaine Pellenberg met Silvi
klasse B. Marieke Rouwenhorst
met Hyazinthe klasse L. Bart Hart-
man met Sirik klasse M. Reserve:
Annemieke Mulderije met Ardman
klasse M. Sebastiaan Hamer met
Yvonne klasse L. Reserve dressuur:
Nadja Droppers met Evita klasse B.
Wendy Beeftink met Happy klasse
LI. Carlijn Kingma met Knurp
klasse L2. Elodie Stokman met Pas-
se-Partout klasse M2. Sebastiaan
Hamer met Yvonne klasse LI.
Zaterdag 10 juli ponyconcours in
Steenderen, daar behaalde Nadja
Droppers met Evita een Ie en 2e
prijs in de klasse B met 164 en 160
punten.

Speltbrood en boekweitkoekjes proeven tijdens

Open Avond in Kruidentuin
't Zunnehöfken biedt iets bij-
zonders aan, vanwege haar 15
jarig bestaan. En in het N.P.B,
gebouw worden tegelijkertijd
'merklappen tentoongesteld',
'Kruiden, oude landbouwge-
wassen en merklappen, even te-
rug in de tijd van toen'.

Een bezoekje is dan ook zeker de
moeite waard. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Bezoekers uit alle
windstreken strijken jaarlijks neer
in kruidentuin 't Zunnehöfken. De
overweldigende belangstelling sti-
muleert de Werkgroep Kruiden-
tuin 't Zunnehöfken om ook diege-
nen die overdag niet in de gelegen-
heid zijn de mogelijkheid te bie-
den om naar de kruidentuin te ko-
men.

Onder het motto 'Verse kruiden
wat kunnen wij ermee?', krijgt

men informatie over de meer dan
150 in de tuin aanwezige kruid-
achtige planten, oude landbouw-
gewassen, bijbelse planten, fruit-
bomen en bij- en vlindervriendelij-
ke planten.

Om 15 en 29 juli tussen 19.00 en
21.00 uur is men van harte wel-
kom. De tuin is vooral 's avonds
een 'Boeiend, Geurend en Ge-
meenschappelijk' gebeuren.

De tuin is dagelijks vrij toeganke-
lijk. Men kan hier als onderbre-
king van uw fiets- of autotocht
heerlijk even neerstrijken om uit
te rusten en rond te wandelen.

De tuinpaden zijn verhard en dus
toegankelijk voor rolstoelen en
wandelwagens. Waar is de tuin te
vinden? Piersonstraat 4 nabij de
Rabobank in Zelhem.

Afgelopen weken hebben er in
de regio weer diverse toernooi-
en plaatsgevonden. Ook de le-
den van VTP Vorden waren hier
goed vertegenwoordigd en er
zijn goede resultaten behaald.

Martine Dijkman heeft in Lochem
deelgenomen aan het OGTC (Oost
Gelders Tennis Circuit). Zij deed
mee in de categorie dames enkel 4
en heeft de eerste plaats weten te
veroveren. Zij won in de finale met
6-7/6-3/6-3 van Marije Buys.

Evelien Dijkman is bij ditzelfde
toernooi eerste geworden in de ca-
tegorie dames enkel 6 en won in
de finale met 7-6/6-1 van Jojanneke
Hoks.

Iris Wassink en Frank Waarle heb-
ben ook deel genomen aan het
OGTC en zijn tweede geworden in
de categorie gemengd dubbel 6. Zij
verloren van Sabine te Woerd en
Maarten Schneider met 7-5/3-6/2-6.

In Ruurlo hebben diverse jeugdle
den van VTP Vorden meegedaan

aan het RJTC Tap Sport Score Open
Jeugdtoernooi.

Arlette Oosterhuis werd tweede in
de categorie meisjes enkel t/m 10
jaar. Zij verloor in de finale van Mi-
chelle Ditzel uit Borculo met 6-1/6-
4. Anneleen Dijkman en Lisette
Arfman werden eerste in de cate-
gorie meisjesdubbel t/m 12 jaar.
Zij wonnen in de finale met 6-0/6-0
van S. Besselink en C. Besselink.

Ook in de enkel heeft Anneleen
Dijkman gewonnen. Zij won in de
categorie meisjes enkel t/m 12 jaar
van Minke Vaarwerk uit Winters-
wijk met 6-1/6-3. Rob Knoef werd
tweede in de categorie jongens en-
kel t/m 14 jaar. Hij verloor in de fi-
nale met 6-4/6-3 van Torn Sniekers
uit Eibergen.

Bij LTC Zutphen vond het Berkel-
toernooi plaats. Hier zijn Janneke
van Til en Anouk Peters eerste ge-
worden in de categorie damesdub-
bel 7. Zij wonnen in de finale van
Jolanda Duits en Sasha Demmer
uit Apeldoorn met 6-1/6-2.

Let BOB do the Driving!
Laat één van j e clubje zich verantwoordelijk voelen
Op 17 juli gaat de traditionele
Nijmeegse Vierdaagse weer van
start. En al bijna even traditio-
neel wordt dit sportfestijn om-
lijst door de Zomerfeesten. Bij
feesten wordt gedronken. En
daarna soms gereden. En dat
moet niet. Zeker niet met een
auto vol vrienden.

ALCOHOL EN VERKEER...
... gaan niet samen, ja dat weet je
nou zo langzamerhand wel. Maar
het gaat zo verrekte gemakkelijk:
je bent met een stel gezellig aan
het stappen, en dan drink je. En
pas op het moment dat je toch
maar eens huiswaarts wilt sta je el-
kaar wat schaapachtig aan te kij-
ken: wie rijdt?
Als je gaat rijden als je gedronken
hebt wacht je een onaangename
verrassing. Meerdere onaangena-
me verrassingen zelfs.

Jaarlijks vallen er door alcohol al-
leen al in Gelderland tientallen do-
den en honderden gewonden. On-
aangename verrassing nummer
één is dan ook datje als je gedron-
ken hebt een tientallen keren gro-
tere kans hebt om te verongeluk-
ken of een ander dood te rijden -
inclusief je vrienden en vriendin-
nen met wie je vanavond zo gezel-
lig op stap bent geweest. Juist bij
jongeren komt het vaak voor dat 's
nachts een auto vol leeftijdsgeno-
ten door alcohol verongelukt, met
vaak verschrikkelijke gevolgen.

INTENSIEVE CONTROLES,
EN DAN BEGINT HET PAS...
Rare verrassing nummer twéé is
dat gedurende de hele week van
de Zomerfeesten de politie extra

op alcoholgebruik controleert. Dat
gebeurt aselect, dat wil zeggen: ie-
dereen moet blazen. Dus ook al rij
je nog zo netjes - je zult de blaas-
test moeten doen.

Als dan blijkt dat je vermoedelijk
meer dan 0,5 promille alcohol in
je bloed hebt moet je een adem-
analyse ondergaan. En bevestigt
die het vermoeden dat je te veel
hebt gedronken dan ziet het er
somber uit. In de eerste plaats mag
je een aantal uren niet rijden.

Maar daarna begint het pas goed:
forse boetes, gevangenisstraf, in-
trekking van je rijbewijs, een ver-
plichte cursus, of zelfs een onder-
zoek door een psychiater. Al die
stappen staan op de Rode Kaart die
je krijgt uitgereikt als je te veel
hebt gedronken. Handig hè?

MEET FRIENDS, HAVE FUN,
AND LET BOB DO THE DRIVING!
Al dit soort ellende kun je jezelf en
anderen besparen door bij een Zo-
merfeestelij k avondje stappen van
tevoren af te spreken wie er die
avond rijdt en dus niet drinkt: de
BOB. En help BOB af en toe even
om zo sterk te zijn als zijn woord...

MEER WETEN? KIJK OP
www.daarkunjemeethuiskomen.nl

Voor meer informatie:
Regionaal Orgaan Verkeersveilig-
heid Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM
Email : rovg@prv.gelderland.nl
ROVG-site: www.rovg.nl
Bron: Regionaal Orgaan Verkeers-
veiligheid Gelderland, www.rovg.nl

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

of Drukkerij Weevers 551010

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,
bij een Ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter Inzage of om mee te nemen.



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
WOEHE'S

CHOCO OF KA-
NEEL

GESORTEERDE
HARDE

BROODJES
NU 10 VOOR

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Hamlappen

500 gram

Gebraden gehaktballen
Per 2, 3 of 4 stuks
vacuüm verpakt
30 min opwarmen in de
verpakking in heet water
per stuk

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij
Telefoon (038) 37 641 121
Priizen/artikelen onder voorbehoud

Turborol
Panklare lekkernij
250 gram per stuk
+/- 30 min zachtjes braden

BELGISCHE
PUNTJES

10 VOOR

ROOWBOTER
GEVULDE
KOEKEN
NU 8 VOOR

300
f

9E VORDENSE
WEEKMAKKT,
ALTIJD EEN

BEZOEK WAARD!

(Gld.) Bericht
Inspraak Gelders
Waterhuishoudingsplan

"Water leeft in Gelderland". Dit is het motto van het nieu-
we (derde) provinciale Waterhuishoudingsplan 2005 - 2009,
dat Gedeputeerde Staten in ontwerp hebben vastgesteld.
Het plan schetst de mogelijkheden om de kansen van water
voor mens en natuur in Gelderland goed te benutten. Ook
staan er maatregelen in die noodzakelijk zijn om veiligheid
te blijven bieden tegen overstroming van de grote rivieren
en maatregelen om wateroverlast na hevige regenval te
voorkomen.
Het Ontwerp Waterhuishoudingsplan (WHP3) gaat nu de
inspraak in.

Ter inzage
Het plan wordt van 19 juli tot 1 oktober 2004 ter inzage
gelegd in alle Gelderse gemeentehuizen, de kantoren van
de waterschappen Veluwe, Vallei en Eem, Rijn en IJssel en
Rivierenland en het provinciehuis (Markt 11, Arnhem).
In deze periode kunt u in de vorm van een zienswijze op het
plan reageren. Het Gelders parlement (Provinciale Staten)
stelt WHP3 eind dit jaar volgens planning definitief vast.

Schriftelijk reageren
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij:

Provincie Gelderland
Inspraak Omgevingsplannen
Antwoordnummer 411
6800 WC Arnhem
of via www.gelderland.nl/whp3

Inspraakbijeenkomsten
De provincie organiseert drie inspraakbijeenkomsten over
WHP3. U krijgt daar informatie over de inhoud van het plan,
kunt van gedachten wisselen over het plan en er mondeling
uw zienswijze kenbaar maken.
Deze bijeenkomsten vinden plaats:

• 8 september, schouwburg Agnietenhof,
St. Agnietenstraat 2, Tiel

• 13 september, restaurant De Luifel, Dorpsstraat 11, Ruurlo
• 20 september, congrescentrum De Reehorst,

Bennekomseweg 24, Ede

Zaal open vanaf 19.00 uur voor een informatiemarkt.
Aanvang bijeenkomsten met presentatie van gedeputeerde
Harry Keereweer om 20.00 uur.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de inspraakkrant.
Deze krant is vanaf half augustus verkrijgbaar bij de
gemeentehuizen en de waterschappen.

De inspraakkrant is ook op te vragen bij de provincie,
tel.nr. 026 - 359 8899 en via e-mail:
omgevingsplannen@prv.gelderland.nl.
Daar kunt u ook voor een exemplaar van het Ontwerp WHP3
en met andere vragen over dit onderwerp terecht.

Alle informatie staat op internet: www.gelderland.nl/whp3.

Verwerking zienswijzen
Gedeputeerde Staten verwerken de zienswijzen in een
reactienota. Het Gelders parlement betrekt deze reactienota
bij de definitieve vaststelling van WHP3.

De provincie Gelderland dichterbij dan je denkt



BRADERI JOCHMOND
yy/yy/-^-s

Grote
braderie

in
Wichmond
Net als andere jaren organiseert biljart-

vereniging Krijt Op Tijd weer een
braderie en wel op:

zaterdag 17 juli
van 12.00 - 21.00 uur en

zondag 18 juli
van 11.00 -18.00 uur.

De braderie zal plaatsvinden
in de Dorpsstraat en de

Hackforterweg.

Er zullen veel kramen en
vermakelijkheden zijn en ook aan de
kinderen is gedacht zoals een
draaimolen, treintjes, snoepkraam,
grabbelton en andere spelletjes. Tevens
is er dit jaar een vlooienmarkt.

Ook een hapje en een drankje zal niet
ontbreken zoals een viskraam,
poffertjes- en wafelkraam, een bakker
met vers gemaakt gebak en koeken en
natuurlijk de tap voor een drankje.

KOT hoopt dat deze braderie weer net
zo mooi, druk en gezellig zal zijn als de
voorgaande jaren.
Biljartvereniging KOT doet z'n uiterste
best.

Mocht men nog vragen hebben, dan kan
men contact opnemen met
telefoonnummer (0575) 44 12 85.
Hopend u ook te mogen begroeten,
verblijven wij,

Bilj artvereniging
Krijt Op Tijd
Wichmond

Dorpsstraat 25, Wichmond

Tel.(0575)441600

De bewoners van de

cAlVIPTNG
KLEINESTEEGE

Hackforterweg 33, 7234 SH Wichmond
Telefoon (0575) 44 19 92

wensen iedereen
een gezellige braderie.

Doe mee aan onze knapzaktocht.

TIMMERFABRIEK

BESSELINGev

• kozijnen • ramen • deuren
• trappen • interieurbouw
• winkelbetimmeringen
• draaivalramen • schuifpuien
• alle voorkomende timmer-

werkzaamheden

Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker
Tel. 0575-520881 / Fax 0575-526662

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap
SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361

A L L E S O O R T E N

DRUKWERK

d rukke r i j Weevers Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



In onze Oh
schijnt weeri
de zomerzonSf**

ZUIVEL:

CAMPINA VARIATIE
YOGHURT / VLA
Pak 1 liter van 1.49 voor:

Oh GOUDSE
LICHT BELEGEN KAAS
Kilo nu:

NON FOOD:

PAGE TOILETPAPIER
Pak 24 rol van 8.67 voor:

STRANDIAKEN
OP=OP
Per stuk van 19.95 voor: 12:95

VLEES:

SHOAMA /
GYROS REEPJES
Kilo van 7.29 voor:

VARKENS/KIPROLIADE
3 stuks op schaal
Kg van 8.55 voor:

KRUIDENIERSWAREN:

Or A Of rtlUI l diverse smaken
fles 1,5 liter van 0,99 NU: U FLESSEN HALEN

2 FLESSEN BETALEN
LINDEMANS WIJN <
diverse soorten, fles 0.75 liter
van 5.79 voor

GALL&GALL
DU JARDIN VIEUX

1 liter NU: 11:79

M O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)
(0575)461205 FAX(0575)464612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

Zomeropenstellincj
bibliotheek Vonden
Ook dit jaar heeft de bibliotheek een
zomeropenstelling van

12 juli tot en met 31 juli.
De bibliotheek is in deze weken op dinsdag
tot en met zaterdag elke ochtend geopend
van 1O.OO tot 12.OO uur.

's Middags en 's avonds is de bibliotheek dan ge-
sloten. De media: maximaal 5 romans en 5 studie-
boeken kunt u voor een periode van 6 weken
meenemen. Vraag hiernaar aan de balie.

Directie, bestuur en personeel van de bibliotheek
wensen u een prettige vakantie

ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP • TECHNIEK • VEILIGHEID

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 4612 20

\LfcLJ<^>(^LnJ^@lL

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O6 51911855.

Jansen & gal m
autoschadebedriif A

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAfi

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60



Zangeres Henriëtte van lAth alom gewaardeerd talent

Luchtig buitenconcert van Fanfare Union
Theaterfestijn Onder de Molen

Wat van verre komt smaakt lek-
ker, een alom gebezigde uit-
drukking wanneer het gaat om
goede kwaliteit. De fanfare
Union uit Zei hè m prijst zich
alom gelukkig dat zij na lange
zoektocht op grote afstand een
"parel" ontdekte in de persoon
van dirigent Carlo van Balen uit
Breda.

Deze dirigent heeft op meerdere
plaatsen gerenommeerde orkes-
ten onder z'n hoede. Union kan er
op bogen te bivakkeren in de top
van de amateurmuziekwereld, n J.
de Vaandelafdeling. Men hoopt
met succes dit najaar deel te ne-
men aan het topconcours in Ven-
lo. In het kader van de zomeractivi-

teiten was Union bereid op een
vrijdagavond een openluchtcon-
cert te verzorgen in het centrum
van Zelhem. Ondanks enige drei-
ging vooraf hielden de weergoden
zich gedeisd en bleef het droog en
aangenaam weer.

Als extra attractie was Union erin
geslaagd de in de regio zeer beken-
de zangeres Henriëtte van lith uit
Warnsveld aan te trekken. Als solo-
zangeres heeft ze al met tal van be-
roemde groepen en personen op-
getreden, o.a. Warnsvelds Operet-
tekoor en daarnaast zanger Marco
Bakker.
Op het programma voor het Open-
luchtconcert in Zelhem, stonden
tal van bekende filmmuziekthe

ma s. Het orkest en de zangeres
boekten grote waardering voor
hun optreden. Naar allengs het
concert (anderhalf uur) vorderde,
groeide het aantal belangstellen-
den. Op deze avond werd ook de
trekking, onder toezicht van nota-
ris Depla, verricht van de grote zo-
merloterij. Nu de herindelingswet
ook met goed gevolg de Eerste Ka-
mer is gepasseerd, is de Gemeente
Bronckhorst, met daar ook bij Zel-
hem, per l januari 2005 een feit. In
de nieuw gevormde gemeente is er
dan een grote verzameling aan
cultuur op het gebied van zang en
muziek. Veel mogelijkheden tot
uitwisseling tussen Zelhem, Hen-
gelo (Gld.), Vorden, Steenderen,
Hummelo en Keppel.

Radio Ideaal zet in voor de
Doe Een Wens Stichting
Beleven wat leven is
Even vergeten dat ik ziek ben
Dat is mijn wens
Wanneer een kind en zijn ou-
ders te horen krijgen dat het
kind levensbedreigend ziek is,
breekt vaak een moeilijke en
onzekere periode aan. Natuur-
lijk is dan de allerliefste wens
van deze kinderen gezond zijn.
Maar dat is helaas niet altijd
mogelijk. Door het vervullen
van hun op één na liefste wens
probeert de Doe Een Wens
Stichting een extra stukje le-
vensgeluk te brengen in een
moeilijke periode.

De Doe Een Wens Stichting Neder-
land vervult de liefste wens van
kinderen van 3 tot 18 jaar met een
levensbedreigende ziekte. Dit ge-
beurt op een zorgvuldige manier
waarbij de wens en de privacy van
het gezin verzekerd zijn. Alle wen-
sen worden vervuld, mits de kinde-
ren dit lichamelijk en geestelijk
aankunnen. Een kleine selectie
van een aantal vervulde wensen in
de afgelopen periode:

• een dag prinses zijn
• zwemmen met dolfijnen
• naar de Lamborghini-fabriek in

Italië
• een bekerwedstrijd van Ajax

bijwonen
• net de grote trom meelopen in

de fanfare
• K3 ontmoeten.

De Doe Een Wens Stichting wil het
wenskind een onvergetelijke tijd
bezorgen, even weg van zieken-

huis, behandeling en doktoren.
Ook de ouders en thuiswonende
broertjes en zusjes mogen mee tij-
dens de wensvervulling.
De dag moet echter voor het wens-
kind zelf uniek zijn, het kind staat
centraal. Dat vraagt veel van de in-
ventiviteit en creativiteit van de
vrijwilligers, die al deze wensen
mogelijk maken. Na het achterha-
len van de 'allerliefste wens' gaat
een team van wensvervullers aan
de slag om de liefste wens op een
unieke en passende manier te ver-
vullen. De Doe Een Wens Stichting
neemt naast de praktische zaken
ook alle kosten op zich. Ook de
kosten voor de ouders en eventu-
eel thuiswonende broertjes en zus-
jes tot 18 jaar worden betaald.
Door onze 240 vrijwilligers en de
steun van donateurs en sponsors
heeft de Stichting sinds haar op-
richting in 1989 al ruim 1400 wen-
sen kunnen vervullen. Ook acties
van scholen, verenigingen en ser-
viceclubs vormen hierin een grote
steun. Niet alleen in directe mate-
riële zin, maar ook in de vorm van
b.v. benodigdheden voor de wens-
vervulling, projectadoptie, het or-
ganiseren van een fondsenwer-
vend evenement en het inzetten
van het eigen netwerk hiervoor.

ZATERDAG 24 JULI:
Radio Ideaal, de lokale omroep
voor het grootste deel van de ge
meente Bronckhorst bestaat 12,5
jaar en organiseert zaterdag 24 ju-
li a.s. tijdens de Zelhemse Zomer-

feesten een geweldig Muziekspek-
takel in het centrum van Zelhem.
Overdag, vanaf 14.00 tot 19.00 uur
vindt dit muziekspektakel plaats
en wordt live uitgezonden via de
lokale radio. Zowel landelijk als re
gionaal bekende artiesten zullen
optreden, zoals;
Harry Straten, Op Drift, Hans Hul-
sebos, Arne Jansen, Held, Reinier
Vegter, Mini Looman, Robbie Ro-
nalds, Brazen en Peter Mighel-
brink. Alle artiesten geven geheel
belangeloos hun medewerking
aan de avond. Reinier Vegter, de
rijzende ster aan het Nederlands-
talige liedjesfront, zal deze avond
afsluiten met de speciale Doe Een
Wens-single, met de titel 'Weet
dat je leeft'. De opbrengst van alle
activiteiten rond dit muziekspek-
takel komt ten goede van de DOE
EEN WENS STICHTING.

Radio Ideaal zal tevens al haar re-
clame opbrengsten, uit de week
voorafgaand aan het muziekspek-
takel, aan de DOE EEN WENS
STICHTING schenken. De radio-
zender doet een beroep op al haar
adverteerders om de reclameblok-
ken goed gevuld te krijgen, zodat
de uiteindelijke opbrengst voor de
DOE EEN WENS STICHTING zo
groot mogelijk zal worden.

Deze middag zal gepresenteerd
worden door Danny Rook (ambas-
sadeur van de stichting) en Hugo
Heideman, presentator van Radio
Ideaal.

Het variété-programma "Verha-
len en Muziek' in het Theater-
onderdeMolen in Linde (Vor-
den) dat op woensdagavond 21
juli om 8 uur wordt geprolon-
geerd, is een ongekend succes
en kreeg een warm onthaal van
het publiek.

• 'We hebben genoten!'
• 'Een rijk programma in een

mooi intiem theater!'
• 'Hier kan iedereen van genieten.'
• 'Fantastisch mooie muziek'

Dit waren de reacties die wij opte
kenden uit de mond van de bezoe
kers van het VariétéProgramma in
het TheateronderdeMolen in Lin-
de. "Hoe is het mogelijk; we gaan
helemaal naar de Achterhoek en
hier krijgen we een avond theater
voorgeschoteld, die we in het Wes-
ten niet kunnen krijgen." "Eerlijk
gezegd: het is niet duur voor het
programma dat u biedt, met zo'n
professioneel theaterorkest. Nu
konden we met alle kinderen naar
leuk en mooi theater." "Zo moes-
ten ze meer theaters bouwen."

Dit variétéprogramma wordt a.s.
woensdagavond 21 juli om 8 uur
gepresenteerd door professionele
artiesten. Het Theaterorkest The
Mills Fathers, bestaande uit de fa-
meuze accordeonnist Tony
"Toots" Fraas, de pianist van het
Euphonia Novelty Orkest Albert
Buitenhuis ("What is this thing cal-
led love'), John Grandhouse, bas en
de zanger Boris Tomas die, terug
in Nederland, graag weer optreedt
in het Theater onder de Molen met
zijn mooie acoustiek. De mooie
verhalen, smakelijk voorgedragen
door Diny Hiddink en Peter Hoef-

nagels, zorgden voor ontroering
en vrolijkheid bij het publiek.
De goochelaar Wim Hooghiemstra
van de fameuze groep "Hands
Down" is tegelijkertijd een groot
conferencier. Vooral als hij het pu-
bliek gaat uitleggen hoe ze zelf
zo'n goocheltruc kunnen doen
reikt hij naar sublieme humor. De
kinderen noemen het "toveren".
Diny Hiddink, geliefd in en buiten
Gelderland, staat terecht bekend
als de Anny M.G. Schmidt van de
Achterhoek, en er wordt vaak gela-
chen om de door haarzelf geschre
ven hilarische verhalen, die zij op
onnavolgbare wijze voordraagt.
Een oprecht applaus klinkt. Heel
bijzonder is dat bezoekers dit va-
riétéprogramma meermalen be
zoeken.

Een aantal vraagt bij binnenkomst
naar bijzondere verhalen uit Hid-
dinks grote repertoire of naar her-
haling van een truc van de gooche
laar. "Dat heb je niet in Carré!" is
dan ook het motto van het oer-
gezellige Theater onder de Molen.

Peter Hoefnagels vertelt ontroe
rende verhalen. Bezoekers die
meermalen naar het woensdag-
avondprogramma komen, worden
vaak opnieuw verrast door oude
cabaretliederen uit de begintijd
van het Nederlandse cabaret.

Kortom, een avond met een unieke
combinatie van Verhalen, liedjes
en muziek. Zoiets heb je niet in
Carré!

Reserveren aanbevolen, tel. 55 69 87.
Zie: www.theateronderdemolen.nl
voor reserveren en gratis ontvangst
van de programma's.

G NDA V O R D E N
Iedere dag:

'Open tafel' de Wehme jeu de
boulebaan de Wehme: info bij
de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05
(i.v.m. vakantie begint Septem-
ber weer).
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen
(i.v.m. vakantie begint Septem-
ber weer).

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus.

De Snoekbaars
Hengelaarsvereniging *De Snoek-
baars' hield in het Twente-
kanaal de vijfde onderlinge
wedstrijd van dit seizoen.

Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

JULI
14 Klootschieten bij camping de

Kleine Steege.
17 HSVde Snoekbaars seniorwed-

strijd.
18 Zomerfietstocht VRTC Acht-

kastelenrijders.
18-19 Openstelling tuinen de

Wiersse.
20 KlootschietgroepVordensePan.
21 Klootschieten bij camping de

kleine Steege.
22-24 Zomerfeesten Vorden.
27 KlootschietgroepVordensePan.
28 Klootschieten bij camping de

Kleine Steege.
28 Handwerkmiddag Wehme, Wel-

fare.
29 Staringavond in Wildenborch-

se Kapel.
31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring

in de Wehme.

De 15 deelnemers vingen 7630
gram vis. De uitslagen waren: l W.
Vreeman 2300 gram; 2 R. Golstein
1550; 3 A. Golstein 1020; 4 D. Hu-
etink 730; 5 J. Eggink 540 gram.

Marktcontert in de St. Walburgiskerk
Op zaterdagmiddag 24 juli a.s.
verzorgt Wilbert Berendsen een
marktconcert in Zutphen in de
concertserie van de Stichting
Henrick Bader Orgel.

Zowel het Ahrend-orgel als Bader-
orgel zullen worden bespeeld.

Op het programma staan werken
van J. Haydn, M. Weckmann, J.P.
Sweelinck, J.S. Bach en J. Alain.
Het concert begint om 12.30 uur.

VOOR MEER INFORMATIE:
www.baderorgel.nl
of info@baderorgel.nl



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

SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE

SALE

G AA
DOO

ER
COLLECTIE

mode voor het héle QGZi GER
Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg

Tubbergen - Ulft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

* TUINONTWERP #
* TUINAANLEG (RENOVATIE) *

-:•:- TUINONDERHOUD *
* (SIER)RESTRATING *

-:•:- VIJVERS #
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax:(0575)441715

Wegens vakantie
gesloten

van 19 t/rnr27 juli a.s.

DAVODTA
B L O E M E N - PLANTEN
WOONACCESSOHES

Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 34

DINSDAG T/M ZATERDAG

2.98
0.49

Heerlijke rode

Grapefruits
nu 10 voor

Knapperige

IJsbergsla
krop €

Nieuwe aardappels

Frieslanders ^ c A
5 kilo nu € mm • 9 W

Zoete blauwe

Druiven ¥• c A
500 gram € l • J W

Vers geschraapte

Waspeen
500 gram nu 0.75

Klein
Raadhuisstraat 51 b
7255 BL Hengelo Gld\
Tel. (0575) 46 10 54

SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT
DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

en
fN
.*

i

o»
O)

(U
cn

'S
IQ

l

RAUWKOST SALADES

Rauwkost salade van de week

BLEEKSELDERIJ
KAASSALADE

250 gram van € 1.99 NU voor

€1.50
Dagelijks snijden wij een heerlijke

fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!

"LIMBURGIA"
Vlaaierie Limburgia Zutphen

Beukerstraat 83
Tel. 0575 - 54 52 50

www.limburgia-zutphen.nl

Week-Aanbieding
Gesorteerd Fruit de luxe

€9,80
€ 11,00

(geldig van 12-07't/m 18-07)

'Limburgia' niet de enige, wel de échte



Landgoed 't Waerle
Aan de Aaltenseweg was vroe-
ger gelegen het mooie land-
goed 't Waerle, met het land-
huis aan de rechterkant, 't
Waerle met zijn bossen, lanen
en vijvers was op mooie zondag-
middagen de geliefkoosde wan-
delplaats van dorpelingen en ze
brachten destijds meteen een
bezoek aan begraafplaats De
Waerlerkamp.

"Op schone zomeravonden schoot
Amor daar in rijke mate zijn pijlen
af', werd hierover geschreven. In
de strenge winters was 't Waerle
een dorado voor de schaatsliefheb-
ber. Reeds in de zeventiger jaren
(van de 19e eeuw) stonden er
kraampjes met verversingen en
versnaperingen op het ijs. Op zon-
dag 9 februari 1873 was de baan zo
zwaar belast, dat zij doorboog. Plot-
seling zakten ongeveer 20 jongens
en meisjes, die hand in hand reden,
door het ijs. De meesten konden
zich zelf redden; een 17-jarig meis-
je sprong met gevaar voor eigen Ie
ven in het gat, om haar 15-jarige
broer te redden, hetgeen gelukte.

De betekenis van de naam Waerle
is onzeker. Vast staat wel, dat deze
naam - ook wel Waerlo of Waarlo
- een samenstelling bevat van het
algemeen in plaatsnamen voorko-
mende 'lo', wat bos of bosrijke
plaats betekent. Het vermoeden
bestaat dat 'Waar' een samentrek-
king kan zijn van de in Gelderland
veel voorkomende voornaam
Wander. Dat zou kunnen kloppen
getuige een familiestaat die in
1668 een Wander ter Waerle / Len-
derinck noemt.
De naam Waarlo (dan wel Waerle)
komt al eeuwenlang voor in Hen-
gelo en omgeving en nog steeds.

Volgens het Verpondingskohier
van het Richterampt Hengelloe uit
1650 was 't Waerle destijds een
aanzienlijke boerderij onder de
buurtschap Dunsborg, bestaande
uit huis en hof, een boomgaard,
bouwland en weiland.
Het behoorde toe aan Coenraad
van Munster, stadhouder van de
Landdrost van Zutphen en rent-
meester van de geestelijke goede-
ren. Hij werd opgevolgd door zijn
zoon dr.Johan van Munster, die la-
ter ook burgemeester van Zutphen
is geweest.

Van laatstgenoemde ging op l au-
gustus 1682 't Waerle over op dr.
Adam Huygen, burgemeester van
Doesburg. In 1723 werd het toebe-
deeld aan een nicht: Wilhelmina
Nies. Deze weduwe Nies liet het
landgoed na aan haar zoon mr.
C.J.L. Nies en van deze weer op
dochter A.J.Th. G. Nies, gehuwd
met ds. Hummelinck, predikant te
Zelhem tot 1833.

"Het Waerle" a iJA.L. Millies

Het echtpaar Hummelinck ver-
kocht het goed in 1815 aan C.C.
Holl, voorheen officier in dienst
van Engeland. Kosten (3600. Holl
bouwde een nieuwe boerderij. In
1816 bestond het landgoed uit een
tot boerderij ingericht herenhuis,
arbeidershuis, schaapsschot, var-
kenshuis, zaailand, weiland en
bos, in totaal 24 ha.

Bij een publieke veiling is op 15 ja-
nuari 1823 't Waerle door Holl ver-
kocht aan Everdina Roelofsen,
echtgenote van Jacobus Heytingh,
oud-rentmeester van het Bornhof
te Zutphen. Bij deze veiling werd
ook een deel van de begraafplaats
De Waerlerkamp voor ƒ 500 ge-
kocht door landbouwer Gerrit Lan-
geler. Langeler was tevens in het
bezit van een bierbrouwerij, ge
vestigd in Hotel Langeler. Dit hotel
heette van oudsher dan ook het
Brouwershuis. Zijn zoon, J.E.T. Lan-
geler, liet in 1821 de Brouwersmo-
len aan de Hummeloseweg bou-
wen.
Everdina Roelofsen overleed 15 ja-
nuari 1828. Haar enige erfgenaam
was de enige zoon van haar zuster
(Hendrica Petronella): ds. Hendrik
Wolterus de Wilde, predikant te
Spankeren en Dieren. Hij verkreeg
aldus in volle eigendom 't Waerle,
waarvan de successiememorie
werd geschat op (3200. Hij bouwde
tussen 1830 en 1834 het heren-
huis. Van dit herenhuis bestaat
een aquarel van dr. J AL. Millies.
Millies was huisarts in Hengelo.
Hij overleed plotseling, toen hij op
het punt stond op reis te gaan, in
de stations wachtkamer te Zut-
phen op 16 februari 1881.
In publieke veiling voor notaris
Ghijm kocht De Wilde op 29 no-
vember 1833 van het echtpaar
Wentholt-Bouricius voor (10.000

het aan 't Waerle grenzend goed
de Mettemaat, groot 4529,08 ha.
Daarop stond een daghuurderswo-
ning met erf, tuin, bos, boom-
gaard, bouw- en weiland.
Genoemde Hendrik de Wilde was
sinds 1830 dominee in Doetin-
chem. Toen op l januari 1856 aan
hem wegens voortdurende ziekte
emeritaat was verleend, werd in
deze vacature voorzien door ds. B.J.
Westerbeek van Eerten uit Varsse
veld. Vanaf 6 april 1856 bracht hij
zijn dagen door op 't Waerle. Ken-
nelijk had hij ook een verblijf in de
buurt van Doetinchem. Op en neer
naar Hengelo was in die tijd geen
doen, een vervoermiddel was er
niet. Hij had in ieder geval wel een
villa in Arnhem tegenover Sons-
beek. Ook deze noemde hij 't Wa-
erle.
Ds. H.W. de Wilde overleed 17 ja-
nuari 1869. Hij werd in Zutphen
begraven, waar het stoffelijk over-
schot werd gevolgd o.a. door 6 zo-
nen, die allen predikant waren!

Het geheel ter grootte van 7788,38
ha werd in 1869 voor een som van
(42.985 toebedeeld voor de helft
aan zijn echtgenote Wilhelmina
Elisabeth Noordink, die op het
goed bleef wonen. De andere helft
was voor de beide kinderen Johan-
nes Noordink de Wilde (predikant
te Wehl) en Adam Jan Philip Wi-
nold de Wilde (toen predikant te
Gorssel, later in Doetinchem en
Beilen).

Moeder overleed op 8 oktober
1870. Het onroerend goed ging
krachtens het testament over op
de beide zoons. Adam de Wilde
verkocht zijn deel op 20 april 1877
aan zijn broer, zodat het geheel in
het bezit was van Johannes Noor-
dink de Wilde.

Hij verhuurde het aan Harm Ka-
merlingh Onnes, de vader van pro-
fessor dr. Heike Kamerlingh Onnes
(Groningen 1853-Leiden 1926), de
bekende Nederlandse natuurkun-
dige, die in 1913 een Nobelprijs
ontving voor de Natuurkunde
voor "zijn onderzoek naar de ei-
genschappen van materie bij lage
temperaturen, hetgeen onder an-
dere leidde tot de productie van
vloeibaar helium."

In 1908 was deze Kamerlingh On-
nes er als eerste in geslaagd om hè
lium vloeibaar te maken. Hij liet in
zijn woonplaats Katwijk aan Zee
een villa bouwen met de naam Het
Waerle, omdat hij aangename her-
inneringen had aan het oude Wa-
erle in Hengelo. In deze villa aan
de Noordboulevard in Katwijk
woonde prinses Juliana tijdens
haar studie en in 1932 kocht ze het
pand, samen met het daaraan
grenzende Hoogcate.

Van 1927 tot 1929 volgde prinses
Juliana colleges aan de Univer-
siteit Leiden. Die jaren woonde zij
met enkele medestudentes in Kat-
wijk (zie De Koningin en leden van
het Koninklijk Huis). Twee villa's
aan de Noord-Boulevard werden
voor dat doel gehuurd van reder
Dirk Taat. De prinses zelf verbleef
in de villa 't Waerle, terwijl haar
kamerheer en haar overig perso-
neel verbleven in de villa Hoogca-
te. De prinses raakte zodanig inge
burgerd in Katwijk dat ze door het
dorp kon wandelen zonder nage
staard te worden.

Harm Kamerlingh Onnes, die dus
op 't Waerle woonde, was eigenaar
van een dakpannenfabriek. Hij
overleed in 1880, de grafzerk is
nog altijd op de Algemene Begraaf-

plaats te vinden in het eerste blok
eerste rij, rechts van het midden-
pad.
Hierna ging ds. J. Noordink de Wil-
de zelf op 't Waerle wonen. Hij
overleed op 13 november 1894.
Krachtens het testament ging het
hele bezit over op een neef GJA.
Huiskes, die het in juli 1895 door
notaris Koning publiek liet veilen.
Koper was Derk Groot Roessink,
wonende op de boerderij en vroe
ger vele jaren in dienst van wijlen
ds. H.W. de Wilde, die altijd zei:
"Derk, mijn knecht!".
Waarschijnlijk wilde hij meer cul-
tuurgrond en werd het landgoed
in 1896 totaal afgebroken. De
sloop van het landhuis en het kap-
pen van het bos moet een enorme
klus geweest zijn in 1896, daar het
enige beschikbare vervoermiddel
paard en wagen was!
De gracht bleef open, want in 1909
werd nog steeds melding gemaakt
van een schaatsbaan:
De gracht bij 't Waerle, een kwar-
tiertje buiten 't dorp, zoo stil en
eenzaam anders, is in de laatste
dagen 't aantrekkingspunt voor de
Hengelosche schaatsenrijders. Al
is de ijsvlakte maar van beschei-
den afmetingen, de gezelligheid
onder de beoefenaars der ijssport
is er vooral niet minder om.
Zonder ijsvereeniging of iets van
dien aard, slechts even met elkaar
overlegd, en een verlichting van de
baan was hedenavond in orde. 't
Ging er recht vroolijk toe, en de
vreemdeling, die zich hier waant
in een land zonder water, zal zich
moeilijk kunnen voorstellen, dat
zoo'n klein plasje in z'n winterle
ven den menschen hier zoo ver-
trouwd op de schaats kan maken.

Later werd het terrein helemaal
geëffend. De boerderij brandde in
augustus 1913 af, maar werd door
de familie Groot Roessink weer op-
gebouwd en betrokken. Tegen-
woordig woont daar een klein-
zoon. De huidige boerderij<"ïs de
eerste rechts aan de Gompertsdijk,
vanaf de Aaltenseweg. Het land-
huis lag iets dichterbij het dorp, en
is nu weiland.
Groot Roessink vindt nog steeds
bij het ploegen resten (steen) van
het landhuis. De keldertrap en
stoep van het oude landhuis zijn
gebruikt bij de bouw van de boer-
derij.

Het zijn de enige overblijfselen
van het landgoed 't Waerle. Een
van de fraaie landhuizen en ande
re monumenten die in de loop van
de jaren uit Hengelo zijn verdwe
nen. Momenteel zijn er wel vage
plannen voor de aanleg van een
landgoed Lenderinck, verderop
aan de Aaltenseweg. De benaming
't Waerle was wellicht toepasselij-
ker geweest.

XTC-smokkel zwaar bestraft
Snel geld verdienen of schulden
afbetalen door het smokkelen
van XTC-pillen. Makkelijk ver-
diend? Nee. XTC-smokkel is
strafbaar. Wie wordt gepakt,
wacht een zware gevangenis-
straf. In Nederland, maar zeker
in het buitenland. Toch kiest
een aantal Nederlanders ervoor
om op deze manier geld te ver-
dienen. Gevolg: jarenlang af-
zien in een (buitenlandse) cel.

XTC is geen onschuldig middel:
ieder jaar overlijden er mensen
door XTC-gebruik. Volgens de wet
is XTC dan ook een harddrug, zo-
als heroïne. Handel in en smokkel
van XTC worden in Nederland
daarom zwaar bestraft.

In andere landen zijn de straffen
vaak nog hoger: voor een handje

vol pillen gaan smokkelaars soms
25 jaar de cel in. Of ze krijgen zelfs
de doodstraf.

ZWAAR
Gevangenisstraf is een zware straf.
Je zit vast in een kleine ruimte en
anderen bepalen hoe je dag eruit
ziet. Zijn de gevangenissen in
Nederland nog redelijk, in veel an-
dere landen is het verblijf in een
gevangenis een ramp: veel gevan-
genen in één cel, slecht eten, een-
zaamheid en geweld.
De straf voor XTC-smokkel hangt
af van veel factoren, waaronder de
hoeveelheid gesmokkelde drugs.
Een paar voorbeelden van vonnis-
sen:

- Een Nederlander kreeg in China
levenslang voor het smokkelen
van een kilo XTC.

- Een 48-jarige Nederlandse man
zit in Frankrijk 8 jaar vast. Hij
smokkelde 20.000 XTC-pillen.

- In Thailand hopen twee Neder-
landse mannen dat hun dood-
straf in levenslang wordt omge
zet. Oorzaak: het smokkelen van
17 kilo XTC.

- In Spanje kreeg een Nederlander
4,5 jaar cel en 35.000 euro boete
voor het bezit van 225 gram
XTC.

- Ook Duitsland is streng: een
Nederlandse man zit 5 jaar vast
voor de smokkel van 3 kilo XTC.

GELD
Wie XTC smokkelt, wil graag snel
veel geld verdienen. Om schulden
af te betalen of om dure spullen te
kopen. Maar om als smokkelaar
veel te verdienen, moetje vaak de
grens over. Of grote hoeveelheden

meenemen. Hoe vaker gesmok-
keld wordt, hoe groter de pakkans.
Wordt iemand gepakt, dan geldt:
hoe meer drugs, hoe zwaarder de
straf.

Ook financieel gaan smokkelaars
er, na arrestatie, fors op achteruit.
Ten eerste verliezen ze het geld dat
ze voor de smokkel zouden krijgen.
Ten tweede wordt naast gevange
nisstraf vaak ook een hoge boete
gegeven. Tenslotte lopen schulden
en kosten voor levensonderhoud
(zoals huur of hypotheek) gewoon
door terwijl de smokkelaar vastzit
en dus geen geld kan verdienen.
Bijna elke smokkelaar heeft na de
straf een groter financieel pro-
bleem dan voor de gevangenschap.
Ook omdat het lastig is om, een-
maal weer vrij, met een strafblad
werk te vinden.

FAMILIE EN VRIENDEN
Opsluiting in het buitenland is
niet alleen een probleem voor de
smokkelaar zelf, maar ook voor
zijn of haar familie en vrienden.
Want wie zorgt er tijdens de ge
vangenschap voor het huis of de
kinderen? Precies, het thuisfront.

Behalve praktische problemen,
zijn er ook emotionele problemen.
Horen dat een kind, ouder, part-
ner of familielid de gevangenis in
moet, is voor bijna iedereen een
enorme schok. Dit leidt niet alleen
tot boosheid en verdriet, maar be
tekent soms ook het einde van de
relatie.

MEER WETEN?
Wil je meer weten over XTC-smok-
kel en de mogelijke gevolgen?
Kijk dan op wwwjctcsmokkel.nl



MODE VOOR
HALVE PRIJZEN

O.A.
Basler

Delmod
Gerry Weber

Rosner
Frankenwalder
Finn Karelia

Claudia Strater
Esprit
Zerres

Gardeur

Mc Gregor
Arrow

Camel Collection
New Bondstreet

50% KORTING

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

VIVELEVINK
Danc,

BJKNNIS
-U- ARE A S 1OO% FUN
WWW.WITKAMP.COM
Bobbus opstapplaatsen
Vonten, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyeweg - De Kei 21:50

* Eefde, De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45" Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo .Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50"

Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,

Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

SCHQENMQD
Beatrixptein6,Wehl(0314)681378

nil
MUIIIII,

Dop8«lraat4,VoftJen(0575)553006 Sportsokken

SAMEN VOOR DARFUR
Help de

vluchtelingen
van Soedan

Giro 999
VLUCHTELING

t,t,:\.,i www.hclpdarfur.nl

Geef voor vakantieplezier
Ruim 6750 langdurig zieken en gehan- pen om haar vakanties voor zieken en

dicapten gaan met de Zonnebloem op gehandicapten betaalbaar te houden,

vakantie. U kunt de Zonnebloem hel-

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



D

70 JAAR
WEEKBLAD
CONTACT

JUBILEUM-
ACTIE

50%
KORTING

D

70 JAAR
WEEKBLAD
CONTACT

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten
laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.

U kunt ook bestellen bij onze filialen.

drukke r i j

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 189P°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

16 m2, keuken 8 m2 alfes 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

Weevers Net

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

de Bos Makelaardij og

De andere makelaar
voor uw regio!

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

deBos

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities.

Telefoon (0575) 551010
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café-bar-discotheek

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

„Net effe gezelliger'1

Ja, het is weer zover,

HENGELOSE
KERMIS
en wij gooien de beuk er weer in, voor de 32e maal
met ons gezellige tuinfeest.

UIT: GOED VOOR U!

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

e H diP al weer 26 J aar,

Woensdag 14 juli een daverend gezellig feest in ons bruine café met

BAKKERIJ MANSCHOT
Vrijdag 16 juli in ons bruine café

BAKKERIJ MANSCHOT
Zaterdag 17 en zondagmiddag 18 juli na de optocht en zondagavond

voor het 32e 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
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Grafisch Bedrijf Weevers Elna is een kleine grafische onderneming en

uitgever van weekblad Elna. De hoofdvestiging is Drukkerij Weevers in

Vorden. Daarnaast zijn er twee kleinere drukkerijen in Zutphen en Groenlo,

een IT-bedrijf in Vorden en twee verkoopkantoren in Ruurlo en Zelhem.

1919

Wie wil bij Weevers Werken

Vanwege de uitbreiding van activiteiten door overna-
|Re van Drukkerij Emaus en weekblad Groenlose Gids
zijn wij ctjrzoek naar ondersteuning van de bedrijfslei-

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een full time:

Medewerker Prepress/coördinator m/v

Uw functie bevat o. a. het verrichten van prepress
werkzaamheden waarbij u het digitale traject zeer
goed beheerst. Verzorgen van de ingangscontrole,
voortgangscontrole van drukwerkorders en productie
weekblad Elna en bij afwezigheid van de bedrijfsleider
contacten onderhouden met klanten.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer
en houdt van openheid.

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur uw CV en
begeleidend schrijven t.a.v. de heer H.J. Oonk.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:
i nf o@weeve,rs-el na.nl

Bleekwal 10

7131 DB Lichtenvoorde

Postbus 38

WeeveB Eina 7130 AA Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323

Fax (0544)371899

E-mail: info@weevers-elna.nl

Internet: www.weevers-elna.nl

Wie jarig is trakteert:

wij geven 25% korting
op alle artikelen.

Elke maand vanaf e 10,- één kassabon inleveren bij de kassa
met naam en adres voor drie grote prijzen die elke maand
worden getrokken uit de bus. Voor de maand juli prijzen o.a.:

• Camping ligbed
• Voet massagebad
• Aardappelschilmachine
Deze actie loopt tot en met eind december 2004.

Fa. Jansen „de Smid"
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

U W A D R E S

Weten wat ie koopt dat kan bij

DARTEL
TRAMPOLINES

Grote showtuin, enorm assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur

vr. 10.00-20.30 uur
za. 10.00-16.00 uur

(sept-mrt op afspr. 0314 39 16 87)
Broekstraat 22, Zelhem

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

Contactjes?
Het cement

tussen
vraag en aanbod!

tetofoofi (0576)55 M 31
tolelux (0575)566580

Aannemer» btdrjjf
H.J.Ruiterlwmp BV.

Is een aannemersbedrijf
welke de meest voor-
komende metsel- en
timmer- werkzaamheden
uitvoert welke door de
klanten worden gevraagd.

Ook zijn wij producent van
machinaal timmerwerk, o.a.
kozijnen, ramenendeuren.
Verder ook houten trappen
in alle modellen en maten.
Ook produceren wij traptreden
met en of zonder slijtstrippen,
welke wij toeleveren aan o.a.
producenten van stalen strappen.
Verder maken wij trappen en
leuningen in meerdere modellen,
ook in gebogen uitvoering.

Aannemersbedrijf
H.J.Ruiterkamp bv

Wij hebben plaats voor een

Calculator / Werkvoorbereider.

Gevraagd wordt:

• Een persoon met een Bouwkundige opleiding op
MTS en/of HTS niveau

• Iemand die planmatig denken en handelen kan.
• Ervaring heeft met klantenwerk.
• Een organisatorisch vermogen heeft.
• Een prettige collega wil zijn

Wij bieden aan de juiste persoon, een in verhouding
staande beloning, vlg. C.A.O. voor Bouwbedrijf.

Wilt u meer weten over deze vacature, neem dan
contact op met henk ruiterkamp 0575-556631.
Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kunt u
inzenden voor6augustus2004 naar:

Aannemersbedrijf H.J.Ruiterkamp bv.
ta.v. H.Ruiterkarap.
Lindeseweg 26 7251 NS Vorden.

"Let op onze gewijzigde openingstijden
in verband met de bouwvakvakantie!"

WHet AfhaalCenter

van BouwCenter HCI in Hengelo Gld. is vanaf

zaterdag 17 juli t/m zaterdag 7 august
geopend van:

maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur
en zaterdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.

Onze showroom en expeditie [zijn tijdens de bouwvakvakantie [gesloten

Tijdens de vakantieperiode kan er niet worden bezorgd.

Vrijdagmiddag 16 juli is het [AfhaalCenter en showroom | vanaf

16.00 uur [gesloten |.
Wij wensen u een

plezierige vakantie toe! HCI. Helemaal mijn ldee.|

enterSHCI

Kijk

voor

nieuws

ook

op:



Vernieuwde Zilverspar
Verkwildcingsbad van Weleda

Komende maanden geven we al
onze baden nieuwe namen.
Waarom? Om hun verschil in
werking te verduidelijken. Ze
heten voortaan Lavendel Ont-
span ningsbad, Rozemarijn Acti-
veringsbad, Kastanje Verster-
kingsbad en Citrus Verfrissings-
bad. Dat hun nieuwe naam hun
werking goed dekt, bewijst bij-
voorbeeld Zilverspar Verkwik-
kingsbad.

Als je door een sparrenbos loopt en
de zoetige geur van de hars en de
naalden ruikt, kan het gebeuren
datje vanzelf gaat ademhalen. Het
kan zelfs lijken alsof je vrijer kunt
ademen. Herken je deze waarne-
ming, dan heb je het geheim van
de spar ontdekt. Zijn naalden be-
vatten namelijk etherische olie die
de luchtwegen opent en de adem-
haling helpt verdiepen. Na een
tijdje door een sparrenbos gewan-
deld te hebben, kun je daarom het
gevoel hebben dat er meer ruimte
om je heen is. Je voelt je vrijer en

bent daardoor in staat je blik te
verruimen. Ook dat is de heilzame
werking van sparrengeur.

Om ook thuis dit aangename ge
voel te kunnen ervaren, kan men
enkele dopjes Zilverspar Verkwik-
kingsbad aan het badwater toevoe
gen, of wat druppels op een was-
handje sprenkelen en je daarmee
tijdens het douchen inwrijven.
Terwijl de etherische oliën vervlie
gen, toveren ze je badkamer om in
een geurend sparrenbos. Je hoeft
alleen maar je ogen dicht te doen
en diep in te ademen om je er mid-
denin te wanen. Als je dan het bad
uitstapt of onder de douche van-
daan komt, voel je je zowel men-
taal als lichamelijk verkwikt.

SAMENSTELLING
Zilverspar Verkwikkingsbad bevat
etherische olie van de Zilverspar
en de Siberische spar. De eerste
groeit vooral in Europese bergwou-
den en heeft een iets zoete bal-
semachtige geur. De Siberische

spar komt oorspronkelijk uit Sibe
rië en Mongolië. Zijn naalden pro-
duceren een aromatische olie die
met zijn frisse, welriekende geur
het meest populair is van alle soor-
ten sparrenolie.

WANNEER SPECIAAL?
• Als je door spanning oppervlak-

kiger ademhaalt.
• Als je behoefte hebt aan ruimte

om j e heen.
• Als j e het gevoel hebt vast te zitten

in je drukke agenda.
• Als je verkouden bent, om weer

lucht te krijgen.

BDIH-KEURMERK
Weleda's baden dragen sinds kort
het BDIH-keurmerk. Dit is een euro-
pees keurmerk voor natuurcos-
metica.

De afkorting staat voor Verbond
van Duitse industrie en handels-
ondernemingen voor geneesmidde
len, reform-en lichaamsverzorgings-
producten.

Dagrecreatie ziet zomer zonnig in
Gelderse en Overijsselse dagrecreatieve bedrijven
overwegend positief over hoogseizoen
Zowel in Gelderland als in Over-
ijssel verwacht meer dan de
helft van dagrecreatieve bedrij-
ven (musea en attracties) ko-
mende zomer (juli en augustus)
meer bezoekers dan vorig jaar,
ongeveer 30% verwacht een ver-
gelijkbare zomer.

Kanttekening die hierbij regelma-
tig gemaakt wordt is dat het weer
uiteraard wel mee moet werken.
Het beeld bij de verblij fsaccommo-
daties (hotels, bungalowparken en
campings) is wat meer verdeeld.
Ruim een kwart van de Gelderse
en 37% van de Overijsselse ver-
blij fsaccommodaties verwacht een
betere zomer dan vorig jaar.

Daarentegen verwacht 30% van de
Gelderse en 16% van de Overijssel-
se bedrijven een juist slechtere zo-
mer dan vorig jaar. De Overijsselse

verblijfsaccommodaties zijn op dit
moment positiever dan de Gelder-
se. Dit blijkt uit de Monitor Toe
ristische Bedrijven, een meting
waarbij 175 bedrijven uit Gelder-
land en Overijssel telefonisch of
via het internet ondervraagd werden.

MOTIVERING
Musea en attracties die meer bezoe
kers verwachten dan in de zomer
van 2003, geven als reden vaak aan
dat ze meer promotie hebben ge
maakt. Verder hebben ze vaak hoge
verwachtingen van een nieuwe at-
tractie of tentoonstelling. Een aan-
tal attracties en musea heeft in
2003 last gehad van de (te) warme
zomer, ze hopen dit jaar op een
'normale' zomer. De voorspellin-
gen van de verblij fsrecreatieve sec-
tor worden meestal gebaseerd op
het aantal boekingen. De aantrek-
kende economie en meer reclame

en marketingacties worden regel-
matig genoemd bij een positieve
voorspelling. Bedrijven die komen-
de zomer minder gasten verwach-
ten dan vorig jaar wijten dit juist
vaak aan de economische situatie
op dit moment.

VERBLIJFSACCOMMODATIES
In beide provincies zijn het vooral
de campings die de zomer vol ver-
trouwen tegemoet zien. De bunga-
lowparken zien het wat minder
zonnig in, hoewel bijna twee der-
de een vergelijkbaar of beter jaar
verwacht, denkt toch ook een der-
de dat komende zomer minder zal
zijn dan vorig jaar. Opvallend is
het verschil tussen de hotels in
Gelderland en Overijssel. In Geld-
erland verwacht ruim de helft van
de hotels dat komende zomer min-
der zal zijn dan die van vorig jaar,
ruim 30% verwacht ongeveer even-
veel gasten en 11% verwacht wel
dat het beter zal gaan. De Overijs-
selse hotels zijn aanzienlijk posi-
tiever, 29% verwacht een betere zo-
mer, 52% verwacht een vergelijk-

bare zomer en slechts 14% denkt
dat het komende zomer minder
zal zijn dan vorig jaar.

TERUGBLIK
Ruim 70% van de Overijsselse mu-
sea en attracties heeft het afge
lopen voorjaar (april t/m half juni)
meer bezoekers gehad dan in het
voorjaar van 2003. In Gelderland
heeft 54% van de musea en attrac-
ties meer bezoekers ontvangen,
maar heeft ook 38% een wat min-
der voorjaar gehad. Landelijk ligt
het percentage bedrijven dat een
beter voorjaar heeft gehad iets la-
ger, namelijk op 46%. Bedrijven die
een slechter voorjaar hebben gehad
dan in 2003 wijten dit meestal aan
de economie of aan het weer. 'Meer
groepsbezoek' is een reden die vaak
genoemd wordt door bedrijven die
een beter voorjaar hebben gehad.
Circa 40% van de verblijfsrecreatie
ve bedrijven in Gelderland en Over-
ijssel heeft een beter voorjaar ge
had dan in 2003. Ongeveer een der-
de van de bedrijven heeft een verge
lijkbaar voorjaar gehad en voor de
rest was het slechter dan in 2003 of
men weet het niet. Er zijn wel dui-
delijke verschillen te zien tussen de
sectoren. De campings zijn het
meest positief, 42% van de cam-
pings in Gelderland en 48% van de
campings in Overijssel heeft een be
ter voorjaar achter de rug. De ho-
tels zijn wat meer verdeeld. In bei-
de provincies heeft zo'n 40% van de
hotels een beter voorjaar achter de

rug dan in 2003. Helaas was het
voorjaar voor 38% van de Overijssel-
se en voor 29% van de Gelderse ho-
tels juist slechter dan in 2003. Ook
de bungalowparken zijn erg ver-
deeld, het merendeel (46%) heeft
een vergelijkbaar voorjaar achter
de rug, voor bijna een kwart was
het beter en voor ongeveer een der-
de was het voorjaar van 2004 min-
der dan dat van 2003.

MONITOR TOERISTISCHE
BEDRIJVEN
Landelijk zijn van 9 tot en met 22
juni totaal 873 bedrijven uit het
bedrij venpanel benaderd. Het gaat
hierbij om bedrijven uit zowel de
dagrecreatieve als verblij fsrecrea-
tieve sector. Bedrijven uit dit panel
worden drie keer per jaar bena-
derd. Doel van dit onderzoek is het
krijgen van een snel en actueel in
de ontwikkeling van het toerisme.
In deze meting is gevraagd naar
het voorjaar van 2004 en de ver-
wachtingen voor de zomer (juli en
augustus). De Monitor Toeristische
Bedrijven wordt uitgevoerd in
samenwerking met het Neder-
lands Bureau voor Toerisme en
Congressen (NBTC), diverse provin-
ciale bureaus voor toerisme en
VWs van de grote steden.

De volgende meting vindt eind
augustus/begin september plaats
en heeft betrekking op het verloop
van de zomer en de verwachtin-
gen voor het najaar.

Balbo Power Pad
maakt het onmogelijke schoon
Er is een nieuwe, revolutionaire
en universele probleemoplos-
ser voor het huishouden: de Bal-
bo Power Pad. Hiermee kan
men zelfs het onmogelijke
schoonmaken. Want met de Po-
wer Pad reinigt men werkelijk
de meest hardnekkige vlekken,
vegen, spatten en aanslag van
harde ondergronden!

SNELSCHOON
Weg theeaanslag of kalkaanslag.
Weg ingebrand vet of vlekken op
houten tafels. En weg met kinder-
krabbels van stift op muren! Balbo
Power Pad biedt een unieke
schoonmaakoplossing. Krachtig,
makkelijk en heel snel schoon. Po-
wer Pad en een beetje water ma-
ken de traditionele spons, schoon-
maakmiddelen, emmers en spier-
ballen volledig overbodig in de
strijd tegen vlekken die maar
nooit verdwijnen. Het werkt in lut-
tele seconden: even nat maken,
poetsen, klaar.

MAGISCH MELAMINE
De Balbo Power Pad is géén spons
en géén schoonmaakmiddel, maar

een supervezel. Dit melamine
heeft de unieke eigenschap om
onder elk soort vuil te kruipen,
dankzij een speciale en fijne vezel-
structuur. Power Pad beschikt over
supersterk reinigende krachten en
gaat, afhankelijk van de poetsklus-
sen, een aantal keren mee tot ze
'op' zijn.

HARDE FEITEN
De Power Pad blinkt werkelijk uit
op alle harde, niet gepolijste
ondergronden. Gebruik hem voor
de keuken op het aanrecht, pan-
nen, kookgerei, -platen en -pitten,
rvs-materialen en plastic. Pak deu-
ren, vloeren en tuinmeubilair aan
en verwijder alle vlekken die er
maar nooit afgingen. Fris uw
sportschoenen en lederen bekle-
ding op en geef velgen of spaken
een grondige schoonmaakbeurt.
En deze veilige, krachtige, eenvou-
dige allrounder rekent ook einde-
lijk af met potlood en stift op ge
verfde muren. Men vindt de Balbo
Power Pads bij Kruidvat, Trek-
pleister, DA, Marskramer, Coop en
Jumbo: de witte pads zitten in een
knalgroen 2-pack.



K U S S E N S

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/100 x 200 van 14,95
90x210/220 van
140/160x200 van
180 x 200 van
Waterbed maat van

16,95
19,95
23,95
25,95

voor
voor
voor
voor
voor

11,95
15»95
19»^5

21,95

van
van
van
van
van
van
van

13,95
14,95
15,95

21,50
22,95
27,95
29,50

2 stuks

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
nu

9,95
9,95

11,95
13,95
16,95
18,95
21,95
8,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
180/220
slopen 60/70

Cinderella lakens u/ft
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95
200/260 van 24,95 voor 19»^5

240/260 van 27,95 voor 21,95
Ook in diverse kleuren voorradig

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 24,95 voor 19»^5

90/200 van 26,95 voor 21,95
140/200 van 29,95 voor 23,95
160/200 van 34,95 voor 2/,95
180/200 van 39,95 voor 29,95
Slopen 60/70 per stuk NU 12,95

Stretch molton hoeslakens
voor 12,95
voor 14,95

17,95
19,95
21,95
24,95
12,95

Satijnen dekbedsets
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

vanaf
vanaf
vanaf

29,-
49.'
49»'

Vandyck Royal
Effen en gestreepte baddoeken

in diverse kleurstellingen.
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 nu 1,8°
70/140 van 15,95 P/st. nu 1O,95

Linolux
Effen gekleurde baddoeken.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 9»95

washand van 2,25 voor 1,8°

Tencate Seahorse
60/110 van 9,95 p/st. nu2voor 2,95
washand van 2,25 nu 1,8°
30/50 gastendoek nu 2,95
70/140 baddoek nu 11,95
100/180 badlaken nu 21,95

opruiming

Synthetische kussens met hollow fiber
vulling en katoenen tijk, anti-allergisch.
van 15,6° p/st. nu 2 voor 22,5<>

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch,
goed wasbaar en en bij te vullen.
van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39,-

Eendenveren kussens
van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 29,-

5 )

DEKBEDSETS
2 de G R A T I S

Cinderella • Essenza • Dobby • Beddinghouse

Kapok kussens
Stevig gevuld met echte Java kapok
van 36,95 p/st. voor 27,50 nu 2 voor 49»-

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.
van 64,95 p/st. nu 39,-

Vandijck donskussen 65%
(aangevuld met 35% veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig.
van 92,95 p/st. nu 59,-

Neksteun kussen (anti-allergisch) gevuld
met synthetische bolletjes.
van 36,- nu 24,95

Bfj elk dekbed een gratis parasol OP=OP
Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 70% dons. In Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 179,- voor 79»"
1 pers. xl 140/220 van 199,- voor 89»'
2 pers. 200/200 van 259,- voor 129»'
litsjum. 240/200 van 299,- voor 149»"
litsjum. xl 240/220 van 349,- voor 1Ó9»'

Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 90% ganzendons en
10% kleine veertjes. Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 249,- voor 149*'
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 179»"
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229»'
litsjum. 240/200 van 459,- voor 249»'
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 2/9»"

Zomerdekbedden
katoen

i pers. 140/200
1 pers. xl 140/220
2 pers. 200/200
litsjum. 240/200
litsjum. xl 240/220 nu O4,95

nu >
nu 34»^5

nu 44»^5

nu 5» ' 5

O

zijde
nu
nu

nu

nu

nu 9,95

90% dons
nu
nu
nu
nu
nu

59»«
69,95
99,95

109,95
119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 55,- voor
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor
2 pers. 200/200 van 85,- voor
litsjum. 240/200 van 95,- voor
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor

35»"
39»"
49»"
59»"
69»'

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 79,- voor
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor
2 pers. 200/200 van 119,- voor
litsjum. 240/200 van 129,- voor
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor

45.'
49.'
69,-
Z9>'89,-

Vandijck badmat
(Hotelmat) ioo%katoen. In 13 kleuren
60/60 Bidetmat nu 1A,95
60/60 Toiletmat nu lo,95
60/100 Badmat nu 24,95
67/140 Badmat nu 32,95

Benetton badjassen
van 59,95 HU 36,-

wit + ecru badstof badjas
nu slechts 24,95

Keukensets keukendoek + theedoek
Elias, DDDDD + Jorzolino vanaf 3,95
Glazen doeken nu 3*95
Werk- en vaatdoekjes
normaal 1,80 per stuk. Nu 4 voor 4,95
Schorten Vanaf 8,95

Synthetisch 4-seizoenendekbed
met katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75»"
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 129,- voor
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109»'
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Z9r
89,-

Mazurische dons 90% super dekbed
navulbaar, carré gestikt i-persoons 800 gr. van 329.- nu slechts 1/9»"

Klamboe
Luxe romantische uitvoering

kleur ecru

EXTRA FIJNE MAZING
van 55,- HU 29,95

strandlakens
Keuze uit wel 100 dessins

Strandtakens vanaf 12,95
Kinderstrandlakens vanaf 9»95

Ook 2 persoons maat dus lekker breed.

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

van
onder voorbehoud van zet- en drukfouten.



ESTSELLER!oen licht voor
het mosselseizoen!

TSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Aqua
Mosselen extra

Bak 2 kilo

Varkensschnitzel
Naturel of gepaneerd
500 gram

BESTSELLER! BESTSELLER!

Bar-le-Duc
Mineraalwater

Pak 2 liter

Pierre Peters, manager kruidenierswaren
PLUS Schulpen in MaasbrachtPiloze

witte druiven
Bak 500 gram

Mora
PZA

Shoarma, Tandoori of pepperoni
Doos 430-445 gram ̂

Warstefnei
Pils

Krat 24 flesjes a 30 cl.
TT99

ERGENS l APP€l cKroenvlaai"

Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

Pannenkoekerij
Smulpannenkoeken

Naturel of gezoet
Pak 8 stuks .2:2?

Gegrilde achterham
150 gram 2:79"

Lassle
RIjstspecialiteKen
Keuze uit o.a. Pandan,
Basmati, couscous of
risotto
Pak 250-400 gram
1.55

Fijn volkoren brood
GEGARANDEERD "\

ERGENS l Hee' ca- 80° gram
DKOPER l Oï94~

Persil
Vloeibaar wasmiddel
Natural, gel of colorgel
Flacon 1500 ml.
Of Megaperls 18 scoops
Natural of color
Pak 1215 gram

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPERCalgontt

Vaatwastabletten
Powerball, 3 in 1 of 3 in 1 orange

Pak 64-88 stuks 144T Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

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

Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem

Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

29/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 juli 2004 Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

Opgeteld de beste!
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Namens de Vordense Ondernemers Vereniging en de VW
nodig ik u graag uit om een bezoek te komen brengen aan
de Vordense Zomerfeesten. De organisatie is er in geslaagd
ook voor 2004 een heel afwisselend programma samen te
stellen, dat een bezoek aan ons prachtige dorp Vorden ze
ker de moeite waard maakt. Het thema is Caribbean.
Het programma is tot stand gekomen dankzij de financiële
medewerking van diverse plaatselijke ondernemers. De Vor-
dense Zomerfeesten trekken jaarlijks veel bezoekers, niet al-
leen uit Vorden, maar ook in omliggende plaatsen is het
onderhand een bekend gegeven dat Vorden altijd veel te bie-
den heeft. Daarnaast zijn er veel toeristen die weten dat een
bezoek aan Vorden juist in deze periode extra aantrekkelijk is.
Op donderdag 22 juli en zaterdag 24 juli zijn er veel activitei-
ten in het dorp. Vrijdag 23 juli is er de traditionele weekmarkt.
Vrijdagmiddag en avond is een bezoek aan de kermis zeker de

moeite waard vanwege veel aanbiedin-
gen die uitsluitend vandaag geldig
zijn. Voor de invulling van het pro-

gramma wordt dit jaar
samengewerkt met JaVo

Promotions uit Enschede
en Ambiance uit Zel-
hem.

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:

AMON Grillroom Pizzeria
ASYA Restaurant Pizza & Shoarma

BAKKER Hotel Restaurant
BARENDSEN Staal constructie, Fixet, Etos

PLAZA Food for all
FAN SHENG Chinees Indisch Restaurant

DE HERBERG Café-Restaurant
KERKEPAD IJsbuffet

T OLDE LETTINK Restaurant, cafetaria en catering
DE ROTONDE Bistro

RABOBANK GRAAFSCHAP-WEST
VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING

VVV VORDEN

Ook dit weer 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 bij ons in het dorp en geniet hier van een heerlijke maaltijd. Vorden
heeft een ruim assortiment eetgelegenheden met voor elk wat wils.

DONDERDAG 22 JULI
's middags en 's avonds
15.00 uur-22.00 uur

's avonds

! i

kermis
braderie
vlooienmarkt
clown Henkie
clown Sunny in verschillende
hoedanigheden
kokosnootvangspel
limbodansen
feesttent Bakker:
Back 4 more
de Herberg:
Trio Manschot

VRIJDAG 23 JULI
's morgens
's middags en 's avonds

's avonds

Vordense weekmarkt
kermis met speciale
aanbiedingen
de Herberg:
Buddy van Zutphen
feestttent Bakker:
Grote Prijs van Vorden, diverse
aanstormende talenten,
winnaar gaat naar
voorprogramma Babybiggen-
mealbal

ZATERDAG 24 JULI
's middags en 's avonds
14.00-l 7.00 uur

's avonds

kermis
kinderbraderie
Braziliaan Edson Gomes,
iedereen mag meedoen
workshops Salsa
Dansschool Mandali
schminkstand en
ballenbad
darts kampioenschappen
bij de Herberg
lopende grabbelton
feesttent Bakker:
Vordens Songfestival

de Herberg:
Carribean Party met Ready 2 Go



Groot spellenterras voor
het spelen / uitleg van o.a,
de Kolonisten van Catan

(op de parkeerplaats bij Eskes)

natuurlijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK
LEKTUUR

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. (0575) 55 35 92

Tegen inlevering van onderstaande advertentiebonnen:

GRATIS • 1 persoon

OP = OP OP DE BRADERIEDAG

VOORDEELSNACKS

2 halen
(bamischijf, frikandel, kroket,
kaassouflé, picanto, plaza)

De echte

D<
voor 90 eurocent

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAA
onze
voordeel
hypotheek *.a.2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

Assurantiën
Nederland b. v. Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

Grandioze
restantenverkoop,

Doe
uw voordeel!

tOS BARGNDSGN
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

Tijdens de kermis op
22, 23, 24 juli

buffet € 10,00!
V.a. 17.00 uur.

Wij staan 22 juli
op de braderie
Tijdens de braderie alle drankjes

Munten van 't Olde Lettink zijn ook bij Bakker en de Herberg geldig.

s augustus Frühshoppen
van 11.00 tot 14.00 uur met live muziek

van "blaaskapel de Kleikloeten"
en onbeperkt eten en drinken!

25/00 p.p. kinderen ;

(reserveren!!)
per levensjaar.

ü de m
Wij hebben plateservice vanaf € 6,50!
Elke zondag vanaf 17.00 uur buffet.

Restaurant 't Olde Lettink
Almenseweg 35a, 7251 HN Vorden
Tel. (0575) 55 40 01, www.oldelettink.nl
www.oldelettink.nl
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Van 15.00 tot 22.00 uur
Grote braderie in centrum van Vorden

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 bra-
derie.

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

NIEUW OP DE KERMIS
Tijdens de zomerfeesten wordt er aan de Vordense kermis een
nieuwe attractie toegevoegd, namelijk de zgn. "Kickdown". De
naam zegt het al, de inzittenden gaan met een hoge snelheid
naar boven en naar beneden. De "klepel" zwaait 22 meter hoog
uit. De "Kickdown" biedt plaats aan 16 personen, vier aan vier
in stoeltjes met de gezichten naar elkaar toe, zogenaamde
"hangzitters" met losse benen!

De "kickdown" wordt door drie mannen in zes uur tijd opge-
bouwd. Op de vrijdag is er een speciale actie: drie halen, twee
betalen. Deze bijzondere kermisattractie is eigendom van Jar-
no en Claudia Otten. Jarno is een geboren en getogen Vorde-
naar. Als baby van drie weken ging hij al met zijn ouders
naar Den Haag voor de "Koninginne-kermis". Hij is dus hele
maal in dit metier opgegroeid. Een aantal jaren geleden is
Jarno voor zichzelf begonnen.



Braderie
"Caribean-style"

bij De Rotonde

22 juli
Buiten:
Cocktail-kraam met een passende tap
Buffet a la Caribean € 12,50 p.p. van
17.00-21.00 uur

Bij mooi weer;
Beach - swing - party
- DJ Dennis Hulshof
- veel zand
- veel cocktails
- duur? Tot zo lang het leuk is
- waar? Bij De Rotonde

Binnen gewoon a-la-carte kaart

met vele Caribische verrassingen!

Ook in onze kraam!
IJE5EH
VSCHOENMODE

BMfetqfcfc 8, WehK0314)681378
• Dofp«bMl4,VMen(P67q663QQ6

www.Gte8en.Shoes.nl 0Gte8en@Snoes.nl

Schoonmaakbedrijf

GLINNO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

ieBerhera
Dorpsstraat 10 - VORDEN

Donderdag

22
juli

tijdens de braderie

€1,-
Tijdens de braderie alleen buiten:

Bier * Fris * Wijn
In het café vanaf 20.00 uur

TRIO MANSCHOT
In het café vanaf 21.00 uur

BUDDY van
ZUTPHEN
Country & Western

Zomerfeest darttoernooi
14.00 uur vooraf aanmelden

21.00 uur
incl. Cocktailbar

READY 2 GO
Midden in het hart van Vorden

Siebelink Vorden
was-en textielverzorging b.v.

i industrie weg 3 / 7251 jt vorden / telefoon (0575) 55 14 65
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's Morgens is er de traditionele weekmarkt. Ook
daar moet u natuurlijk bij zijn.

KERMIS:
VEEL VERMAAK VOOR JONG EN OUD
Doe op vrijdag meer met uw Euro, vandaag is er
een speciale Eurodag 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 2 4 J U L I

Van 14.00 uur tot 17.00 uur: Grote kinderbraderie
Vanwege het enorme succes van afgelopen jaar, 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 kunnen blijven orga-
niseren, daarom gelden ook dit jaar weer een aantal regels, waaraan ieder-
een zich moet houden. Het lijkt misschien een beetje streng, maar zo kun-
nen we met z'n allen nog meer gemeten van de kinderbraderie.

De regels vindt je hiernaast.

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 debraderiecommissie.

De plaatsen worden toegewezen op zaterdag 24 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.

Door je aan de hierboven gestelde regels te houden, werk je
mee aan een succesvolle kinderbraderie.
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Wie wordt dartskampioen van Vorden?
Zaterdag 24 juli vanaf 14.00
uur bij de Herberg

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

De Herberg organiseert op
zaterdag 24 juli een specia-
le wedstrijd om het kampi-
oenschap 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 geoefende darter.

Salsa dansen met Dansschool Mandali
Zaterdagmiddag geeft de Salsa dansschool Mandali demonstraties en work-
shops salsa dansen. Iedereen mag meedoen. Mandali was al eerder in Vorden tij-
dens de koopzondag op 23 mei. Dit was toen een dermate groot succes, dat we
blij zijn dat we deze professionals opnieuw hebben kunnen contracteren.
De workshops zijn om 14.00 uur en om 15.30 uur.

Palmen wuiven in Dorpsstraat in Vbrden
Tijdens de zomerfeesten van Vorden zullen dit jaar
de palmen wuiven op het feestterrein. Het hele ter-

rein wordt voorzien van grote palmen en
andere gezellige zomerse decormateria-

len zoals mexicaantjes en aloha slin-
gers. Op deze manier hopen we de
weergoden gunstig te stemmen.

De donderdag van de braderie zal wor-
den opgefleurd door een zonnige clown

die op stelten de kinderen zal voorzien van
zomerse figuurballonnen. Je kunt het zo

gek niet bedenken of zij kan het. Wat dacht je
van een bloem ,een duizendpoot! of een tijger?

Ook zwanen en zelfs Tour de France fietsen behoren
tot de mogelijkheden.

De rappe rappers onder de kinderen kunnen op donderdag laten
zien hoe lenig ze zijn. In een stand op

grasveld naast de kerk kan men een po-
ging doen zijn limbo kunsten te laten
zien. Wie gaat er onder de laagste lat
door? Ook kun je op dit grasveld kijken
hoe het zit met je reactie vermogen. Wie
vangt er de meeste kokosnoten. Pas op
voor j e hoofd!

De zaterdag is ingeruimd voor familiepret. Dezer kun je volop vinden bij een bij-
zonder swingend optreden van Edson Gomes. Deze Braziliaanse percussionist

zorgt voor swingende heupen en handjes. Haak maar in, doe maar mee en laat
je meevoeren op zuid-amerikaanse klanken. Edson Gomes geeft workshops per-
cussie in blokken van ongeveer 15 minuten. Zorg er dus voor dat je je op tijd
laat zien op het grasveld, want vol is vol! Aan de workshop kunnen zowel kin-
deren alsook hun pappa's en mamma's deelnemen. Dit mag je niet missen!

Laatje omtoveren tot een heuse tijger, een leeuw of een gevaarlijke piraat. Durf je
dat wel? Meld je dan aan bij onze zonni-
ge schminkster. Zij zal de meest fraaie
creaties laten zien. Nu maar hopen dat
er iemand is met een fototoestel.

Ook aan de allerkleinsten is gedacht.
Voor hen hebben we een klein ballen-
badje. Niet zo heel groot, maar voor
hen toch wel erg aantrekkelijk. De
hamburger moet u er zelf bij kopen.

Wat veel mensen wel eens dromen,
zie je nu voorbij schuiven op de
Vordense zomerfeesten. Een dame
met een hele bijzondere jurk, na-
melijk een grabbel]urk. In de jurk
zitten allemaal kleien cadeautjes.
Helaas voor de ouders, maar die
zijn toch echt voorbehouden aan
de kinderen. De grabbeljurkda-
me kun je de hele middag tegen-
komen.



Donderdag 22 juli 20.00 uur:

Back 4 more
maken er een gezellige boel van

23 juliéO.^fur:
Grote Prijs van Vorden

Zaterdag 2 20

Vordens Songfestival
gratis entree - vol = vol.

Hotel-Café-Restaurant

Bakker
in Vorden

Dorpsstraat 24 - Telefoon (0575) 55 13 12

TIJDENS DE ZOMERFEESTEN•

Finale opruiming
zomercollectie '04

;e korting

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

EXIT Jeep 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

Electronics

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
7251 DG Vorden
Tel : 0575-551224
Fax: 0575-551162

ZOMERACTIE
Maandag, dinsdag en woensdag

3-GANGEN
KEUZEMENU
incl. 2 consumpties
i.p.v. € 22,50

voor € 19,50
U kunt zelf uw menu samenstellen
uit meer dan 30 voor-, hoofd- en
nagerechten.

RESTAURANT

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

Voor al uw aankoop, onderhoud en reparatie van computers
en randapparatuur, televisie, audio, wasmachine en droger,
koelers en klein huishoudelijke apparaten.
Ook voor aanleg en onderhoud van netwerken en ADSL

Brummen
DutchPC Electronics
Ambachtstraat 4b
Tel: 0575-476621

Zei hem
DutchPC Store
Markt 1
Tel: 0314-620144

r

S E R V I C E B O U W M A R K

Ruim 55 Mul t imate
Service Bouwmarkten
in Nederland

voor routebeschri jvingen,

openingstijden of meer info

www.multimate.nl

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen -Tel. (0575) 52 17 96

Multimate, niet voor niets de snelst groeiende bouwmarktketen van Nederland
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Wie wordt dartskampioen van Vorden?
Zaterdag 24 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 24 juli een specia-
le wedstrijd om het kampi-
oenschap van Vorden.

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

Salsa dansen met Dansschool Mandali
Zaterdagmiddag geeft de Salsa dansschool Mandali demonstraties en work-
shops salsa dansen. Iedereen mag meedoen. Mandali was al eerder in Vorden tij-
dens de koopzondag op 23 mei. Dit was toen een dermate groot succes, dat we
blij zijn dat we deze professionals opnieuw hebben kunnen contracteren.
De workshops zijn om 14.00 uur en om 15.30 uur.

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

Palmen wuiven in Dorpsstraat in Vorden
Tijdens de zomerfeesten van Vorden zullen dit jaar
de palmen wuiven op het feestterrein. Het hele ter-

rein wordt voorzien van grote palmen en
andere gezellige zomerse decormateria-

len zoals mexicaantjes en aloha slin-
gers. Op deze manier hopen we de
weergoden gunstig te stemmen.

De donderdag van de braderie zal wor-
den opgefleurd door een zonnige clown

die op stelten de kinderen zal voorzien van
zomerse figuurballonnen. Je kunt het zo

gek niet bedenken of zij kan het. Wat dacht je
van een bloem ,een duizendpoot! of een tijger?

Ook zwanen en zelfs Tour de France fietsen behoren
tot de mogelijkheden.

De rappe rappers onder de kinderen kunnen op donderdag laten
zien hoe lenig ze zijn. In een stand op

grasveld naast de kerk kan men een po-
ging doen zijn limbo kunsten te laten
zien. Wie gaat er onder de laagste lat
door? Ook kun je op dit grasveld kijken
hoe het zit met je reactie vermogen. Wie
vangt er de meeste kokosnoten. Pas op
voor j e hoofd!

De zaterdag is ingeruimd voor familiepret. Dezer kun je volop vinden bij een bij-
zonder swingend optreden van Edson Gomes. Deze Braziliaanse percussionist

zorgt voor swingende heupen en handjes. Haak maar in, doe maar mee en laat
je meevoeren op zuid-amerikaanse klanken. Edson Gomes geeft workshops per-
cussie in blokken van ongeveer 15 minuten. Zorg er dus voor dat je je op tijd
laat zien op het grasveld, want vol is vol! Aan de workshop kunnen zowel kin-
deren alsook hun pappa's en mamma's deelnemen. Dit mag je niet missen!

Laatje omtoveren tot een heuse tijger, een leeuw of een gevaarlijke piraat. Durf je
dat wel? Meld je dan aan bij onze zonni-
ge schminkster. Zij zal de meest fraaie
creaties laten zien. Nu maar hopen dat
er iemand is met een fototoestel.

Ook aan de allerkleinsten is gedacht.
Voor hen hebben we een klein ballen-
badje. Niet zo heel groot, maar voor
hen toch wel erg aantrekkelijk. De
hamburger moet u er zelf bij kopen.

Wat veel mensen wel eens dromen,
zie je nu voorbij schuiven op de
Vordense zomerfeesten. Een dame
met een hele bijzondere jurk, na-
melijk een grabbeljurk. In de jurk
zitten allemaal kleien cadeautjes.
Helaas voor de ouders, maar die
zijn toch echt voorbehouden aan
de kinderen. De grabbel)urkda-
me kun je de hele middag tegen-
komen.
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Aanvang: 20.00 uur. Tent open: 19.30 uur. VOL = VOL!

Grote Prij s van Vorden
Een open podium voor beginnende bands. Dat was de opzet van de dia-
lectgroep Kas Bendjen toen ze dit voorjaar op zoek gingen naar deelne-
mers voor de Grote Prijs van Vorden. Het maximum aantal deelnemers
was al snel bereikt en het niveau loopt zeer uiteen: van beginnend tot ge-
vorderd. Het bandjesfestival vindt plaats in de feesttent van Hotel Bakker
en de winnaar speelt op vrijdag 13 augustus in het voorprogramma van
het BabyBiggenMealBal van Kas Bendjen. Alle bands spelen ongeveer een
halfuur waaronder een verplicht nummer van The Beatles. De volgorde
van de optredens wordt pas aan het begin van de avond door middel van
loting bekend gemaakt. Dus kom op tijd!

DEELNEMERS
Black Gat Society Dat Doe*w
Op Drift < Vamp Tul d

De Daltons * Avalanche Nightlive

BLACK GAT SOCIETY
De rockabillyband van
'meester' Bert Radstake van
school Het Hoge in Vorden.
Samen met zijn muzikale
vrienden Erik Stukker
(drums) en John Snelder (gi-
taar) gaat deze vingervlugge
contrabassist terug in de tijd
met nummers van Elvis Pres-
ley, The Clash en The Stray
Cats. Lotte van Dam (ja, die
vorig jaar samen met Meat
Lof meedeed aan het Vordens Songfestival) is de nieuwe zangeres van de band.

vies-t

Voor u als ze l fs tandig ondernemer draa i t a l l e s maar om één

ding: de toekomst. De bes l iss ingen van v a n d a a g bepalen de

gezondheid van uw bedrijf morgen. Daarbij wilt u niet over

één nacht ijs gaan - u wilt inzicht en overz icht hebben. De

mensen van de GIBO Groep geven u dat. Als specialisten voor

kleine en middelgrote ondernemingen kunnen wij u als geen ander

adviseren bij uw bedrijfsvoering. Zodat u de toekomst zakelijk én

privé met vertrouwen tegemoet kunt gaan.

Bel voor een vestiging bij u in de buurt ons kantoor in

Vorden (0575) 55 14 55 of kijk op www.gibogroep.nl

GIBO Groep AU je bedrijfje Lwen U
Accountants en Adviseurs www.gibogroep.nl

DAT DOE'W
De boerenrockers van Dat Doe'w hebben de
afgelopen tweeënhalf jaar een aardige staat
van dienst opgebouwd. De muzikanten uit
Ernst stonden onder andere in het voorpro-
gramma van Jovink en de Voederbietels en de
Achterhoekse band Normaal. Ze zingen in het
dialect en schrijven de meeste nummers zelf.

DE DALTONS
Nog meer rock, maar dan uit de Achterhoek. De band De Daltons werd ander-
halfjaar geleden opgericht en heeft een bijzonder breed repertoire: van Vader
Abraham tot Tina Turner. Dus dat wordt een gezellige boel.

AVALANCHE
Hun eerste optreden was vorig jaar op het Bosfeest in Kranenburg. Dat klonk zo
goed dat de leden van Avalanche besloten om door te gaan. De band wordt ge
vormd door Wouter Gudde (drums), Martij n Emsbroek (gitaar), Eelke van Ark
(bas) en zangeres Renske Zenhorst die op zaterdag ook solo meedoet aan het
songfestival. Avalanche is de enige deelnemende band waarvan de roots ook
echt in Vorden liggen.

NIGHTLIVE
Hun muziek is het beste te vergelijken met bands als Marillion, Radiohead, Mu-
se, Genesis en niet te vergeten Deep Purple. Zelf noemen de leden van Nightli-
ve zich een New Classic Rockband en ze spelen alleen maar eigen werk. De hui-
dige bezetting bestaat anderhalfjaar en de kritieken in de kranten zijn zeer lo-
vend. Met name het aparte stemgeluid van zanger Adriaan de Vries uit Zutphen
valt op.

OP DRIFT
Deze dialectrockband uit Warnsveld behoeft eigenlijk geen nadere introductie.
Ze zijn al tien jaar bij elkaar waarbij wel gezegd moet worden dat de huidige
samenstelling pas anderhalfjaar actiefis. De basis wordt al jaren gevormd door
frontman Wim Woestenenk (zang/gitaar) en Johny Addink (drums), terwijl Stef
Woestenenk (gitaar) en Henk Hogebrug (bas) de 'nieuwe' gezichten van de band
Op Drift zijn.

VAMP TILL Q
Een coverband met potentie.
Zo presenteren de leden van
Vamp Tul Q zichzelf. Het re-
pertoire bestaat uit muziek
van de jaren 70, 80 en 90 afge-
wisseld met bekende Top 40
nummers. Het is een echte li-
ve-band, muzikaal zit het goed
in elkaar en er wordt meer-
stemmig gezongen. De bijdra-
ge van enkele échte blazers
maakt het geluid compleet.
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Aanvang: 20.30 uur. Tent open: 19.30 uur.
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VOL = VOL!

Vordens Songfestival
Wie wordt de opvolger van Arjan Klein Geltink die vorig jaar het Vordens
Songfestival won? Vijftien nieuwe deelnemers staan te trappelen om zich
voor te stellen aan het grote publiek. Het songfestival heeft plaats in de feest-
tent op de parkeerplaats van Hotel Bakker en alle talenten worden muzikaal
begeleid door de boerenrockers van Kas Bendjen. Alleen het Vordense brand-
weerkorps met *YMCA' van The Village People gaat op herhaling. Voor de rest
allemaal nieuwe gezichten. De volgorde van de artiesten zal pas op de avond
zelf bekend worden gemaakt. Dus kom op tijd!

DIANNE MOMBARG
Normaal gesproken staat haar man Arjan in de schijnwerpers
als hij weer eens het podium beklimt bij het skeeleren of
schaatsen. Ditmaal is het Dianne Mombarg zelf die in de
spotlights staat. Ze doet dat met het nummer 'Sacrifice' van
Anouk en al haar collega's van het Lochemse verpleeghuis
waar ze werkt komen kijken.

ANNEMIEK MEILINK
Vorig jaar werd ze vierde bij het Bathmens Regionaal Song-
festival. Annemiek Meilink uit Kring van Dorth weet dus wat
zingen is. En de 20-jarige 'Melissa Etheridge' doet het hele-
maal op haar manier. Oftewel 'like the Way I do'.

BERNARD EIJKELKAMP
Als één van de gebroeders Eijkelkamp komt hij uit een muzi-
kaal nest. Bernard Eijkelkamp is met zijn 74 lentes de oudste
deelnemer aan het songfestival. Hoewel hij als koorlid van
het katholieke kerkkoor het liefst in het latijn zingt, vertolkt
hij zaterdagavond niemand minder dan Willy Alberti met
'De glimlach van een kind.'

BOUKJE TE MEERMAN
Werkzaam in de horeca maar zaterdagavond op het podium
van het Vordens songfestival. Aanvankelijk wilde Boukje te
Meerman een nummer van Nena doen maar het is uiteinde
lijk Sass Jordan geworden met 'Highroad Easy'.

Gert Kraayenzang heeft een rijk muzikaal verleden. Hij maak-
te deel uit van verschillende bands maar moest dat enkele ja-
ren geleden op een lager pitje zetten toen hij een eigen zaak
begon. Toch kan Gert Kraayenzang het niet laten. Zaterdag-
avond kruipt hij in de huid van Robbie Williams en zingt hij
het nummer 'Feel'.

MONIQUE SLfg .
Toen Timmy van lingen, een goede vriend van haar vorig jaar
meedeed met het songfestival wist ze het gelijk. Dat wil ik
ook! Dit jaar staat ze zelf op het grote podium en zingt de 15-
jarige Monique Sleumer 'Life for rent' van Dido. Hopelijk ko-
men al haar klasgenootjes van het Beeckland haar aanmoe-

. digen.

WENDY ADDINK
Toen ze vorig jaar mocht meedoen aan de Soundmixshow
van Henny Huisman had ze pech. Vlak voor de televisieopna-
mes moest ze met spoed worden opgenomen in het zieken-
huis. Met diverse talentenjachten als bagage zingt ze zater-
dagavond 'Beast of Burden' van Bette Midler. Henny Huis-
man is uitgenodigd!

SABINE PATER
Opgegeven door haar vader Martien zingt Sabine Pater een gou-
we ouwe van Dusty Springfield: 'Son of a Preacherman'. In het
dagelijks leven studeert ze Filmwetenschappen in Amsterdam
maar omdat het vakantie is logeert ze even een paar dagen bij
haar ouders in Vorden. En daar zijn we maar wat blij mee.

Feline Schrok en Elian Rouwen zijn met tien lentes de benja-
mins van het songfestival. Aanvankelijk dachten ze dat ze
nog niet mee mochten doen, omdat ze misschien nog te jong
zijn. Maar het songfestival is er voor jong en oud. De twee

; Atomic Kittens uit Vorden hebben de avond uitgeroepen tot
'Ladies Night.' ^^^—

Als zangeres van de band The Avalanche heeft de 20-jarige
Renske Zenhorst uit Baak al laten zien dat ze een echt podi-
umbeest is. Qua beroep liggen haar ambities echter op een ̂ ^
heel ander vlak. Ze wil graag patholoog-anatoom worden. K

||M ^
Zaterdagavond zingt ze 'This is my Life' van Shirly Bassey.

Il WIM LENSELIM
Het gaat Wim Lenselink niet om het winnen maar om het
meedoen. Of zoals hij dat zelf zegt: 'de tent op z'n kop zetten'.
Met 'Noar 't café' van Normaal gaat dat de melkveehouder
uit Linde ongetwijfeld lukken.

Dat hij kan zingen liet Jan Bouwmeister onlangs nog horen .
op de bruiloft van zijn broer. Inmiddels heeft hij zijn passie j
dusdanig serieus opgepakt dat de vertolker van 'Inside my l
Head' van Direct zanglessen is gaan nemen.

MARTINE DE VRIES
Volgens Martine de Vries wordt het vreselijk lachen tijdens
haar optreden. Gehuld in een knalrode flamencojurk ver-
tolkt ze het lied 'Mexico' van de Zangeres Zonder Naam.
Weer eens wat anders dat de jazz- en klassieke nummers die
ze normaal gesproken zingt.

WOUTER MULLINK
De Vordense wereldreiziger Wouter Mullink kruipt in de huid
van Axl Rose van Gun's & Roses. Met 'Knoddng on Heaven's Door'
blijkt hij over nog meer onverhoede talenten te beschikken.



V V V V O R D E N
JULI
Elke zondag, dinsdag en dondetdag
• Bezichtiging Museum voor Heiligenbeelden, Antoniuskerk, Ruurloseweg 101, Kranenburg. Geopend van 11.00 uur -17.00

uur. Entree € 2,20 p.p., 65+ € 1,70 p.p.
• Bezichtiging particuliere bloementuin van 12.00 uur -17.00 uur. Saksische boerderij 't WUmerink, mevrouw Rexwinkel,

Wïlmerinkweg 4. Entree € 2,50 p.p.
De VW heeft een fiets- en autoroute 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 en donderdag
• Rondleiding Kasteel Vorden om 19.00 uur 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 VW boekt ook extra groep-
srondleidingen (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,- p.p., kinderen t/m 5 jaar gratis.
Elke dinsdag
• Bezichtiging Pinetum op het landgoed "De Belten", Wüdenborchseweg 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 toege-
staan. Deelname opgeven bij de VW. Groepsbezoek op andere dagen is mogelijk.

Elke woensdag
• Achtkastelenfietstocht met gids. Vertrek 13.30 uur vanaf de VW. Kaartverkoop vanaf 13.00 uur bij de VW. Kosten E 4,- p.p.

voor volwassenen en E 3,50 p.p. voor basisschoolleerlingen. Incl. koffie/thee of frisdrank halverwege de tocht.
• Muziek en verhalen in het "Theater onder de Molen", Lindeseweg 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
Döll en het theaterorkest the MUI Fathers. Entree € 10,- p.p. Kinderen € 5,- p.p. Reserveren aanbevolen tel. 0575-556987.

• Steptocht met kaart en kompas en opdrachten voor onderweg georganiseerd door Sportorganisatiebureau Free-Wheel,
Netwerkweg 7, tel. 0575-554228.

Elke donderdag
• Rondleiding onder deskundige leiding door de tuinen bij Kasteel De Wiersse. De rondleiding begint om 10.30 uur en duurt

1,5 uur. Kaartverkoop en/of reservering van kaarten bij de VW. Kosten € 6,50 p.p. Honden zijn niet toegestaan. De Wiers-
se is te bereiken via de weg Vorden-Ruurlo.

Elke zaterdag
• Horror-spooktocht in de omgeving van Vorden georganiseerd door Sportorganisatiebureau Free-wheel, Netwerkweg 7, tel.

0575-554228.

11 en 12 juli
• Openstelling van de tuinen bij Kasteel De Wiersse van 10.00 uur -17.00 uur. De rozen, pergola en borders staan centraal.

Entree € 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 het infobord van de

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

een fiets- en autoroute naar zijn werkplaats.
18 en 19 juli
• Openstelling van de tuinen bij Kasteel De Wiersse van 10.00 uur -17.00 uur.

De rozen, pergola en borders staan centraal. Entree € 5,50 p.p., kinderen tot 9 jaar gratis. Parkeren gratis. De Wiersse is te
bereiken via de weg Vorden-Ruurlo.

18 juli
• Zomerfietstocht van 40 km georganiseerd door VRTC "De Achtkastelenrijders". Start tussen 10.00 uur-12.30 uur vanaf De

Herberg, Dorpsstraat lOa. Deelname € 2,50 p.p. Inl. 0575-553586.
• Natuurwandeling over landgoed De Wildenborch. Vertrek 14.00 uur vanaf de Kapel in de Wildenborch. Prijs € l,—. Inl. Job

Teeuwen 0573-i31198 na 18.00 uur.
21 juli
• Lezing over Reewild door de Ver. tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, van 1930 uur - 2130 uur. Verzame-

len bij de Watermolen bij Kasteel Hackfort, Baakseweg. Aanmelden verplicht 06-54280655.
22 juli
• 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.
22-24 juli
VORDENSE ZOMERFEESTEN GEORGANISEERD DOOR DE VW EN VOV IN EN ROND DE DORPSSTRAAT
22 juli
• Uitgebreide braderie, muziek, kermis, live muziek in diverse horecaondememingen. Aanvang braderie 15.00 uur.
23 juli
• Kermis en zomerfeest met de verkiezing van de beste band van Vorden in de feesttent op de parkeerplaats van Hotel Bak-

ker. Aanvang 20.00 uur.
24 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 Vordens Songfestival o.l.v. Kas Bendjen in de

feesttent op de parkeerplaats van Hotel Bakker.
• Workshop zomerboeketten maken bij Maria Haanappel, Strodijk 10 van 930 uur -12.15 uur. Inl. 0575-553867.
27 juli
• Bezichtiging Biologisch-dynamisch bedrijf/zorgboerderij Urtica - De Vijfsprong, Reeoordweg 2. Van 19.30 uur - 2130 uur.
28 juli
• Reewild op Hackfort door de Ver. tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Vertrek vanaf de Watermolen van

Kasteel Hackfort, Baakseweg om 19.30 uur. Aanmelden verplicht 06-54280655.
29 juli
• 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.
• Open viswedstrijd door HSV "De Snoekbaars". Aanmeldingen bij de VW. Inschrijfkosten € 2,50 p.p. Vertrek 18.00 uur van-

af het marktplein.
• Staringavond in de Wildenborchse kapel, Kapelweg 1. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. Het programma omvat een

wandeling door de fraaie kasteeltuin en een prachtige voordracht over de dichter Staring.
Kosten incl. koffie met koek € 5,— p.p., kinderen t/m 12 jaar € 2,50 p.p.
Kaarten te verkrijgen/reserveren bij de VW.

30 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. Van 10.00 uur -12.30 uur en van 13.30 uur-16.00 uur. Kosten € 15 — per dagdeel.
Inl. Annemarie Willemsen 0575-546591 of 06-10081892.

AUGUSTUS
Elke zondag, dinsdag en donderdag
• Bezichtiging Museum voor Heiligenbeelden, Antoniuskerk, Ruurloseweg 101, Kranenburg. Geopend van 11.00 uur -17.00

uur. Entree € 2,20 p.p., 65+ € 1,70 p.p.
Elke maandag en donderdag
• Rondleiding Kasteel Vorden om 19.00 uur en/of 20.00 uur. Kaartverkoop en reserveringen bij de WV. Er kunnen max. 15

personen per groep mee.
Kosten € 1,60 p.p. en kinderen die de basisschool bezoeken € 1,10 p.p. De WV boekt ook extra groepsrondleidingen (be-
perkt 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 1030 uur -18.00 uur. Entree € 3,—, kinderen t/m 5 jaar gratis.
Elke dinsdag
• Bezichtiging Pinetum op het landgoed "De Belten", Wildenborchseweg 15, o.l.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 toege-
staan. Deelname opgeven bij de VW. Groepsbezoek op andere dagen is mogelijk.

• Reeënspeurtocht per fiets. Vertrek 1930 uur bij het infobord Kasteel Vorden. Kaartverkoop bij de VW Vorden. Er kunnen
max. 15 personen per avond mee. Prijs € 4 — p.p.

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", Lindeseweg 29.

Aanvang 20.00 uur. Een afwisselend programma "Verhalen en muziek" mjn.v. de verhalenvertellers Diny Hiddink en Pe-

ter Hoefnagels en goochelaar Wim Hooghiemstra, Henk Döll en het theaterorkest the Mul Fathers. Entree € 8,- p.p. Re-
serveren aanbevolen tel. 0575-556987.

• Steptocht met kaart en kompas en opdrachten voor onderweg georganiseerd door Sportorganisatiebureau Free-wheel, Net-
werkweg 7, tel. 0575-554228. Deelname € 7,50 p.p.

Elke donderdag
• Rondleiding onder deskundige leiding door de ruinen bij Kasteel De Wiersse. De rondleiding begint om^O.30 uur en duurt

1,5 uur. Kaartverkoop of reservering van kaarten bij de WV. Kosten E 6,50 p.p. Honden zijn niet toegestaan. De Wiersse is
te bereiken via de weg Vorden-Ruurlo.

Elke zaterdag
• Horror-spooktocht in de omgeving van Vorden georganiseerd door Sportorganisatiebureau Free-wheel, Netwerkweg 7, tel.

0575-554228.

3 augustus
• Openluchtdienst van de gezamenlijke kerken bij Kasteel Vorden om 10.00 uur.
4 augustus
• Berenddag. De kinderfietsroute "In de sporen van Berend" is het uitgangspunt van deze dag, waarop allerlei extra activitei-

ten zijn, zoals riddergevechten, een tekenwedstrijd, middeleeuwse muziek e.a. Starten vanaf het VW kantoor russen
9.30 uur -l 1.00 uur.

5 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.
• Open viswedstrijd door HSV "De Snoekbaars". Aanmeldingen bij de WV. Inschrijfkosten € 2,50 p.p. Vertrek 18.00 uur van-

af het marktplein.
• Staringavond in de Wildenborchse kapel, Kapelweg l. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. Het programma omvat een

wandeling door de fraaie kasteeltuin, en een prachtige voordracht over de dichter Staring.
Kosten incl. koffie met koek € 5,- p.p., kinderen t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Kaarten te verkrijgen/reserveren bij de VW.

6 augustus
• 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. Van 10.00 uur -12.30 uur en van 1330 uur -16.00 uur. Kosten € 15,— per dagdeel.
Inl. Annemarie Willemsen 0575-546591 of 06-10081892.

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

Plattelandsvrouwen een fietstocht van ongeveer 35 km die de prachtige omgeving combineert met een bezoek aan een
aantal -meest agrarische- bedrijven. Start vanaf het Marktplein tussen 10.00 uur -12.00 uur.

8 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.
10 augustus
• Bezichtiging Biologisch-dynamisch bedrijf/zorgboerderij Urtica - De Vijfsprong, Reeoordweg 2. Van 19.30 uur - 2130 uur.
12 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.
13 augustus
• 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. Van 10.00 uur -1230 uur en van 1330 uur -16.00 uur. Kosten E15.- per dagdeel. Inl. An-
nemarie WUlemsen 0575-546591 of 06-10081892.

14 augustus
• Kunstmarkt op het marktplein van 10.00 uur -17.00 uur. Er zijn kunstenaars met werk van diverse aard.
• Schilderwedstrijd "Kleurenpalet van de Achterhoek", in Vorden van 9.00 uur -15.00 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat. De

wedstrijd wordt georganiseerd voor het behoud van cultureel erfgoed. Inl. en vooraf inschrijven: tel. 06-20282188 of
wwwJdeurenpalet.nl, e-mail: kleurenpalet@hotmail.com.

20 augustus
• 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.
Van 10.00 uur -12.30 uur en van 13.30 uur -16.00 uur. Kosten n 15,— per dagdeel.
Inl. Annemarie WUlemsen 0575-546591 of 06-10081892.

21 augustus
• Tractortoertocht "De Graafschap" door en voor dames met oude en antieke tractoren door de omgeving van Vorden. Start

10.00 uur vanaf de Mosselseweg 3. Inl. 0573-442202.
21 en 22 augustus
• Internationaal D-jeugdvoetbaltoernooi op het gemeenteüjk sportpark aan de Oude Zutphenseweg. Aanvang 10.00 uur. Toe-

gang € 5,— p.p p.d. Info: www.w-vorden.nl.
27 augustus
• 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. Van 10.00 uur -12.30 uur en van 13.30 uur -16.00 uur. Kosten € 15— per dagdeel.
Inl. Annemarie Wülemsen 0575-546591 of 06-10081892.

FEESTWEEK IN WICHMOND
21 augustus
• Vogelschieten op het feestterrein. Aanvang 13.00 uur.
22 augustus
• Fietsoriënteringsrit, Start 12.30 uur vanaf het feestterrein.
24 augustus
• Spel- en spektakelavond. Aanvang 19.00 uur.
25 augustus
• Wielerronde van Wichmond vanaf 17.00 uur.
28 augustus
• Kinder- en volksspelen op het feestterrein vanaf 13.00 uur. 's Avonds Oranjebal in de feesttent. Vanaf 21.00 uur.
30 augustus
• Optocht van praalwagens Vertrek 14.00 uur, daarna middagmatinee, 's Avonds Oranjebal in de feesttent. Vanaf 21.00 uur.
EINDE FEESTWEEK WICHMOND

25 t/m 29 augustus
• Country Living Fair bij Kasteel Vorden. Woensdag t/m zondag 10.00 uur -18.00 uur. Een gezellig buitenevenement. U vindt

er ca 100 stands op het gebied van interieur, stoere buitenkleding. tuinartikelen en prachtig bloemwerk. Diverse demon-
straties. Kaartverkoop op het terrein of bij de VW in Vorden.

SEPTEMBER
Elke zondag, dinsdag en donderdag
• Bezichtiging Museum voor HeUigenbeelden, Antoniuskerk, Ruurloseweg 101, Kranenburg. Geopend van 11.00 uur -17.00

uur. Entree € 2,20 p.p., 65+ € 1,70 p.p.
Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
• Openstelling NH kerk van 14.00 uur -16.00 uur, t/m 11 september.
Elke maandag
• Rondleiding Kasteel Vorden om 20.00 uur. Kaartverkoop en reserveringen bij de VW. Er kunnen max. 15 personen mee.

Kosten € l ,60 p.p., kinderen die de basisschool bezoeken €1,10 p.p. De VW boekt ook extra groepsrondleidingen (beperkt
i.vjn. werktijden gemeente).

2 september
• Rondleiding onder deskundige leiding door de tuinen bij Kasteel de Wiersse.

De rondleiding begint om 1030 uur en duurt l? uur. Kosten € 6,50 p.p. Honden zijn niet toegestaan. De Wiersse is te be-
reiken via de weg Vorden-Ruurlo.

4 september
• Boedeldag aan de Schuttestraat 20. Opbrengst voor de Dorpskerk in Vorden. Aanvang 9.00 uur. Verkoop van 2e hands goe-

deren en meubels.
9 september
• Rondleiding onder deskundige leiding door de tuinen bij Kasteel de Wiersse.

De rondleiding begint om 1030 uur en duurt l? uur. Kosten n 6,50 p.p. Honden zijn niet toegestaan. De Wiersse is te be-
reiken via de weg Vorden-Ruurlo.

11 september
• Open Monumentendag. De VW heeft een route langs diverse monumenten in Vorden. Organisatie: Gemeente Vorden en

Vereniging "Oud Vorden".
12 september
• Koopzondag in het dorp Vorden vanaf 12.00 uur.
• Pannenkoekentocht in Vorden en omgeving over verschillende afstanden voor skeelers en inline-skaters.

Kosten € 8,— p.p. incl. route, pannenkoek en consumptie.
Inl. Freewheel, 0575-554228 en wwwAee-wheel.com.



Tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud

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

hovenier
met een
zomers karakter

\
Zutphenseweg 85, Vorden, tel. (0575) 55 12 56

verkoop, reparatie en onderhoud
APK-keuring
verkoop, reparatie, onderhoud en verhuur
ook voor groepsvervoer
Total tankstation

AKTIE:
Gazelle's nieuwe schoolfiets de Swing

É ARQ.met trommelremmen en 3 versnellingen voor slechts

VORDClf
een middelpunt van activiteiten

in de Achterhoek!

Salon Marianne verzorgt uw haar,

make-up en huid met de grootste zorg.

Een nieuw model kapsel of er weer

lekker verzorgd uitzien, kom dan eens

langs en vertel ons uw wensen.

\^uo*LCji' •^VLananne

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers
sieraden

uurwerken
reparaties

taxaties
Zutphenseweg 7, 7251 DG Vorden, Tel. 0575 55 15 05

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

voor dit alles uit eigen
oven gaat u naar:

l oliebollen voor € 5.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373
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