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Overname van advertenties/berichten is verboden

Met dank aan de "Achtkastelenrijders"!!

Een cheque van 31.333,33 euro
voor het Radboud

wk

QP

Gemeente Vorden

Nieuws & Inform;atie
Zie pagina 4 en 5 van deze uitgave

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

CMh nffntn^aur
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zalen tot 1000 personen
schietkelder
bowlingbanen
kegelbanen

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

In sommige wijken wordt CONTACT bezorgd door
vakantiebezorgers.
Het kan dan een keer voorkomen dat een en ander
niet helemaal correct gebeurd.
Gaarne enig respijt hiervoor.
De redactie

Het streven was 25.000 euro. Het
werd uiteindelijk een bedrag van
31.333,33 euro dat de ploeg van de
VRTC "De Achtkastelenrijders"
met hun fietstocht vanaf de
Noordkaap bijeen hebben gebracht. Een bedrag dat zal worden
aangewend om van het in aanbouw zijnde Universitair Kinderziekenhuis in Nijmegen een kindvriendelijk "Beterhuis" te maken.
Met name voor de kinderen die
langdurig in het ziekenhuis voor
een beenmergtranplantatie moeten verblijven.
De acht toerrijders vertrokken
zondagmorgen om half twaalf per

fiets vanuit Vorden, op weg naar
Nijmegen. Toen ze bij Pannerden
met de pont de Rijn overvoeren,
werden ze aan de overkant opgewacht door 28 "eendjes" van de
"Deux Chevaux" club Nederland,
dus was het echt niet stil meer
"aan de overkant"! Met de fietsers
voorop werd koers gezet naar Nijmegen waar het gezelschap voor
de laatste kilometers werd opgewacht door de "Berenbus", de bus
die normaliter patientjes van het
Radboud vervoert. In de bus voor
deze gelegenheid als passagiers, de
vrouwen van de toerrijders, het
verzorgingsteam en afgevaardigden van het Radboud.

Bij het ziekenhuis aangekomen
een warm onthaal voor de "Achtkastelenrijders" Directie, verpleging en patientjes van het kinderziekenhuis, ze waren diep ontroerd toen de cheque van
31.333,33 euro werd overhandigd.
Na een smakelijke buffet, dat door
het Radboud werd aangeboden,
werd afscheid genomen. Voor de
toerfietsers nog één klus, namelijk
de fiets weer op voor de terugreis
naar Vorden, waar het gezelschap
zondagavond tegen de klok van
21.00 uur met een "uitermate
goed gevoel over het gehele gebeuren", weer terugkeerde.

ANBO fietsend in beweging
Dinsdagmiddag 22 juli is er wederom gelegenheid om deel te
nemen aan een fietstocht.
De fietscommisie heeft niets nagelaten om ook nu een interessante

route uit te stippelen. Het fietsgezelschap start vanaf het plein bij
de NH. Kerk. Belangstellenden
kunnen voor aanmelden en nadere informatie over de fietstocht te
recht bij de telefoon-nummers:

551909, 552038 en 551597. Donderdag 17 juli staat de ANBO met
een stand op de Vordense braderie
met info-brochures en een diversiteit aan bruikbare gebruikte
spulletjes.

Zomertocht

Opbrengst collecte

De Vordense Rijwiel-en Toerclub
"De Achtkastelenrijders" organiseert zondag 20 juli de traditionele "Zomertocht".

Maag Lever Darm Stichting

Een fietstocht voor de gehele familie met een lengte van circa 40 kilometer over allerhand weggetjes
tussen Vorden en Ruurlo.
Deelnemers kunnen 's morgens
vertrekken bij "De Herberg" in
Vorden of bij "De Luifel" in Ruurlo.

In de Maag Lever Darm week van
15 t/m 21 juni 2003 vond de collecte van de Maag Lever Darm Stichting plaats. De opbrengst in Vorden bedroeg € 910,90.
Zo'n twee miljoen Nederlanders
hebben regelmatig buikklachten.
Slechte voeding kan een oorzaak
zijn, maar niet zelden is er echt
iets mis van binnen. Soms duurt
het jaren eer de doktoren uitvin-

den wat er dan precies aan de
hand is. Bij de Maag Lever Darm
Stichting kan men altijd terecht
voor goede raad. Heeft men de collectant gemist, dan kan men de
bijdrage storten op giro 2737 t.n.v.
Maag Lever Darm Stichting te
Nieuwegein.
Voor vragen over de spijsvertering
kan men de infolijn bellen 09002025625 (€ 0,20 p/m).

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag20juli 10.00 uur dhr. J. I^yenhorst uit Liren.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 juli 10.00 uur ds. I. de Zwart, Die-ren.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 juli 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.
R.K. kerk Vorden
Zondag 20 juli 10.00 uur woord- en communieviering pastor Matli,
m.m.v. Catemus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 juli 17.00 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 20juli 10.00 uur woord-/communieviering m.m.v. herenkoor.
Weekendwacht pastores
20-21 juli pastor F. Hogenelst, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.
Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.
Tandarts
19-20 juli G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur;wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uuren
18.00-20.00 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.
Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is,
kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar. tel. (0575) 44 27 72.
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl E-mail: info@destiepel.nl
Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32. Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenscweg Ie. tel. (0575) 55
21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphcn. Telefoon 0900 88 06 24 uur per dag.
Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur
en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.
Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.
Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24 uur
per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer (033) 46 25
678.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren. Minimumprijs €5,50 voor vier
ge;ette regels: elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder m. ol inlichtingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hiervoor €2,25 administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme ol dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.
• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan.
Gratis begeleiding, voedingsadvies en vetmeting. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05 .
• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
553283, b.g.g. 0651106955.

• Heeft u 2 rechterhanden nodig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.
• Te koop: 3-pers. caravan
Predom N 126 + voortent en
luifel in nieuwstaat €2500,-.
Tel. (0575)46 1905.
• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens stalen steiger. Vorden, 06 5532
2413.
• Echtpaar zonder kinderen
zoekt van 1 maart tot ± 1 augustus 2004 tijdelijke woonruimte in Vorden of omgeving.
Tel. (0575) 55 32 23.
• De bibliotheek verkoopt
afgeschreven boeken op de
braderie op 17 juli.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jcbbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel. (0575)46
1332.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00- 20.30
uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag t/m
vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. 0575520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voorvragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen. tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdvcrzprging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 Uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbven op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aanmelden via de SWOV tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.dekringcn.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculoseweg 40,
7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost. tel. (O575)
546057.

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

Saladetip...

waspeen

Achtkastelensalade

500 gram

<

• Werkende vrouw (38) zoekt
zelfst. woonruimte, liefst met
moes-/siertuin. Tel. (0575) 56
48 12 of 06 11095225.

200 gram
Probeer en varieer...

Mooie blanke...

€

149

€

249

,

stoofmix

witlof

500 gram

<

Nieuwe oogst...

Voor de rauwe lof...

Nicola aardappels

Jonagold
heel kilo

3 kilo

<

Natuurlijk Chiquita...

bananen

€

169

heel kilo

De Echte
Groenteman Vorden
Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

TOT ZIENS OP DE BRADERIE!
Vlaai van de week:

Fietsvlaai
C 90

090
groot € ^J.

klein € ^/*

Vals plat
lekker broodje met chocolade en
Zwitserse room

425

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl
Zomerweken bij
Bruggink BV!
Zonnige
KORTINGEN
op diverse
SHOWROOMKEUKENS
tot wel

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

0620438118

nu per
stuk € m .
r

Diverse
hartige broodjes
nu

halen

Tot ziens

Bruggink bv
Molenweg 11
7055 AW Heelweg
Tel. 0315-242929
Internet:
www.bruggink-bv.nl
E-mail:
info@bruggink-bv.nl

Adverteren in
Contact?
Vraag naar
de vele
mogelijkheden van
doorplaatsing
in meerdere
edities

betalen.

Aanbiedingen geldig van 16 juli t/m 22 juli 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

65%!

De Echte Bakker Dat proefje!

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

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

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)

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

Kijk voor nieuws ook op:
www.contact.nl

l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Dagmenu's

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 1017 uur. Generaalsweg 23,
Heelweg bij Varsseveld, tel.
(0315)2411 69

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!
Was-, arwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

15 juli t/m 21 juli 2003
ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 15 juli
Wiener schnitzel met geb. aardappels en rauwkost / ijs met slagroom.

Woensdag 16 juli
Kippensoep / babi pangang met nasi en groente en pindasaus.

Donderdag 17 juli
Zalmfilet met spinazie en gek. aardappels / tiramisu met slagroom.

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op
afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Geldig dinsdag 15 juli t/m zaterdag 19 juli.

Door ons zelf geschrapte...

• Rustige man zoekt woonruimte in Vorden of buitengebied. Brieven onder nr. V 19-2
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden.

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.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Zespri-tijd = gouden tijd

500 gram

• Te koop gevraagd: inboedels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
• De tentoonstelling van Frits
51 98 46.
van Amerongen's aquarellen
Aanzichten van de Vordense
• Te koop: complete Pentikastelen zijn voor het laatst, in
um 2 computer o.a. monitor,
combinatie met de tuinopening,
speakers, modem en cd-branin het koetshuis van de Wiersse
der. €150,-. Tel. (0575) 44 15
te zien op 20 en 21 juli van 1007.
17 uur. Inl. (0573)45 1409.
• 2 augustus „Fietstocht de
boer op". Start tussen 10.00
en 11.30 uur bij de dorpskerk
in Vorden. Org. GLTO en
NBvP Vrouwen van Nu.

Volop vitamines in de zespri gold

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers
componenten
software
en service!
Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:
afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding?
Dit kan met
Herbalife-producten
Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl
of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604
Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Vrijdag 18 juli
Minestronesoep / varkensmedaillons met gorgonzolasaus en
tagliatella, sla.

Maandag 21 juli
Runderbouillon met flensjes / sparehbs met frieten en salade.
U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ookè la carte geopend, diner-cadeaucheques, ijssalon,
s
/"""^
catering, lunch, koffie met huisgemaakte
r
-^_
gebaksoorten.
<%£>

Graag tot ziens
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3. Vorden
Thomas, Wendie en medewerkers.

8
l
$

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter

;j:
»

^«««ï«®»»-- —

-.-

Voor uw belangstelling en deelneming, ons betoond
na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootoma

Vera

Pien
Zij is geboren op 3 juli 2003 om 10.54 uur,
is 48 cm lang en weegt 2680 gram.
Hans en Jet Zweverink
Kok Bloemenservice
Wichmondseweg 18
| 7255 KZ Hengelo (Gld.)

op 13 juli 2003 om 11.37 uur.
Zij weegt 4070 gram en is 53 cm lang.

-- --

Janna Zweersina Bijenhof-Bruins

J

lj;
J

Dankbetuiging

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

Dochter van
Jan en Evelien Legtenberg

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Nieuwstad 47
! 7251 AE Vorden
l
•
<'- - - - - - -.-.-•- -.- -.- -.- - - - - .................... •.«*

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Vorden, juli 2003

>

Op zaterdag 26 juli 2003 zijn wij

--- ••- --•-.»•-

--•

.... . .

r.

Tonnie Makkink

Voor Britney de eerste keer,
voor Bryan de tweede keer,
voor papa en mama de derde keer.

en

Sophie Makkink-Brinkerhof
40 jaar getrouwd.

Op zaterdag 12 juli 2003 om 20.36 uur is onze
dochter en zusje

Wij hopen dit samen met onze kinderen en
kleinkinderen te vieren.

Ismay

U bent van harte welkom op onze receptie
van 14.30 tot 16.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

geboren. Zij weegt 3860 gram en is 53 cm lang.
Ronald en Miriam Jansen
Bryan en Britney

Zutphenseweg 119
7251 DN Vorden

.
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fa Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

r,
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Hierdoor is het voor ons een bijzonder fijne dag
geworden.
Bennie en Jo Wunderink-Rossel

Floran

Zonneschnitzel
Kalkoenschnitzel

n

•»,
.t.
•:. . . . . ... -.-•- . . • - .... ........ . . .......... . . .v

dochter van
Jurgen, Martine Damen-Hendriksen
zusje van
Anna Sofie

Dreef 11
7255 WV Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 55 49
-

'
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| Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon en mijn
| broertje
Ij

l

Teun

\••»
l

Chris - Han
Teun is geboren op 12 juli 2003 om 3.45 uur.
Hij weegt 3490 gram en is 52 cm lang.

Met intens verdriet moeten wij u mededelen dat voor
ons geheel onverwacht en veel te vroeg uit ons
midden is weggenomen mijn innig geliefde vrouw,
onze lieve moeder en oma

Hermina Elisabeth Willy
Meenink-Ellenkamp
Willy
113 juli 2003

* 9 juni 1945
Hengelo (Gld.): A. Meenink

Rita en Hans
Bas
Esmée
Mart

9

Robert Wagenvoort
Denise Hofman en Renske

Janet en Barry
Anne
Job
Eva
Astrid en Hans
Iris
T

Moeder is thuis.

l

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
| zoon en broertje
Gerrit Herman
Roepnaam

Lucas
Hij is geboren op 13 juli 2003.
Andrè, Ria en Fleur Hissink

098
•

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Hans

Van Lennepweg 3a
7251 JM Vorden
Tel. (0575) 55 26 25

«

«140

€ l•

Tomatensalade wogram € O."
Een vrouw vol vreugde
Een persoon zo muzikaal
Vol humor stond zij in het leven
Iets wat zij ons heeft meegegeven
Fijne herinneringen die ons rest
Met een lach was zij op haar best
Zij stond voor iedereen klaar
Wat is de dood toch naar

Zij is geboren op 12 juli 2003,
weegt 3070 gram en is 47,5 cm lang.

...

5 hamburgers

100 gram

Vorden, juli 2003

Julia Johanna

'•t Toverstraat 14
\ 7223 LP Baak

«O?
c4f°

100 gram
Hartelijk dank voor alle belangstelling, cadeaus,
bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen bij
ons 50-jarig huwelijksfeest.

...

5

Gebraden gehakt

De Voornekamp 67
7251 VK Vorden

s

Niet te lang bakken
deze zomer!

Lankhorsterstraat 23
7255 LC Hengelo (Gld.)
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
woensdag 16 juli van 19.30 tot 20.00 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Wichmond.
De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 17
juli om 11.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld.).
Condoleren na de begrafenisplechtigheid in „Ons
Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).

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 uitvaartleiders:

A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

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

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

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

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling
Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur
• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur
• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur
Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:

Buurtbus 193 rijdt weer
normale route
Na een periode van omleidingen
door wegwerkzaamheden rijdt de
buurtbus Vierakker/Wichmond Vorden/Zutphen en v.v. (lijn 193)
vanaf vrijdag 18 juli weer zijn
normale route. De bus rijdt dan
in Wichmond weer door de
Dorpsstraat in plaats van door de
Beeklaan en in Vorden over de
Strodijk en de Zutphenseweg.
De bus stopt dan ook weer bij de
haltes Villa Nuova en nabij de
kruising met de Boonk.

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

C o l o f o n :

(

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

Gemeente werkt hard aan het veiligstellen komst verpleegplaatsen
Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs, mede op
advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften, de bezwaren
tegen de bouwvergunning voor het vergroten van woonzorgcentrum
De Wehme ongegrond verklaard, omdat er geen wettelijke weigeringsgronden gelden. De bouwvergunning is alleen aangevuld met
een zogenaamde controleberekening, waaruit blijkt dat de trappenhuizen voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Milieuklachten?
Onderneem actie!
Heeft u klachten over bijvoorbeeld stank, lawaai of verontreiniging van bodem en water dan
kunt u 24 uur per dag terecht bij
het Milieuklachten- en informatiecentrum van de provincie Gelderland. Dit kan via de website
www.gelderland.nl/milieuklachten.
U kunt uw klacht over een bedrijf
of activiteit dat/die milieuoverlast
veroorzaakt elektronisch indienen. De provincie zorgt ervoor dat
de klacht op de juiste plek terecht
komt. Wilt u meer informatie
over provinciale milieuzaken
zoals milieuplannen, bodemsaneringen of vergunningen voor
bedrijven dan kunt u tijdens
kantoortijden (ma. t/m vr. van

8.45 tot 16.45 uur, tel. 026 359 99
99) contact opnemen met het
centrum. Tijdens de zomermaanden geeft het centrum bovendien
informatie over de kwaliteit van
open zwemwater in Gelderland.

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

Openingstijden bibliotheek

B en W Vorden verklaren bezwaren tegen
bouwvergunning De Wehme ongegrond

De uitbreidingsplannen van De
Wehme zorgen al geruime tijd
voor onrust, voornamelijk bij de
nog zittende bewoners van de
seniorenwoningen aan de Pastorieweg. De bouwplannen voorzien
in 42 nieuwe seniorenappartementen in de huursector en 24
zeer gewenste verpleegplaatsen.
Aanvankelijk zouden op de Pastorieweg naast een groot aantal van
de appartementen, de verpleegplaatsen komen. Overleg met de
bewoners van de Pastorieweg
heeft in een eerder stadium geleid tot een verandering in de
plannen, zo dat aan deze weg alle
42 seniorenwoningen komen,
terwijl de verpleegplaatsen direct

Lekker makkelijk: aanvraagformulieren
op www.vorden.nl
Op de website van de gemeente
staat sinds kort een groot aantal
aanvraagformulieren (zie
www.vorden.nl/Gemeente/
Aanvraagformulieren), waarmee u
producten en/of diensten van de
gemeente kunt aanvragen. Verschillende formulieren kunt u
elektronisch naar ons toesturen,
zodat u de gang naar het gemeentehuis niet hoeft te maken. Onder
meer het aanvragen van een uittreksel burgerlijke stand, collectevergunning, standplaatsvergunning of een ontheffing winkelopenstelling kan nu direct vanuit huis.
Andere formulieren zijn zogenaamde pdf-formulieren. Deze
kunt u thuis uitprinten en invullen en bij de gemeente inleveren.
Uw afspraak bij de gemeente verloopt dan sneller. Er staan pdf-formulieren op de site voor bijvoorbeeld het aanvragen van een bouw-

aansluitend elders bij De Wehme
worden gerealiseerd. De komst
van de verpleegplaatsen werd
door die wijzigingen al iets naar
de toekomst verschoven. De diverse procedures rond de bouwvergunning en de huuropzegging
van de woningen aan de Pastorieweg schorten een en ander echter
nog verder op.

Oplossing van groot belang
Om de geplande verpleegplaatsen
voor Vorden te (kunnen) behouden, moeten er op korte termijn
oplossingen komen. In overleg
met de betrokken instanties
werkt het gemeentebestuur toe
naar een tijdelijke voorziening in
de nabijheid van De Wehme. De
gemeente hecht grote waarde aan
de realisatie van de verpleegplaatsen, omdat er geen verpleegplaatsen in Vorden zijn. Mensen dié
deze zorg nodig hebben, moeten
elders opgenomen worden. Vaak
is dat in Zutphen. Met soms

schrijnende gevolgen. Mensen die
hun leven lang in Vorden hebben
gewoond, moeten hun laatste
levensfase in een voor hen niet
vertrouwde omgeving doorbrengen. Echtparen, waarvan de man
of vrouw nog niet aan verpleeghuiszorg toe zijn, worden van
elkaar gescheiden. Daarom is het
belangrijk om verpleegplaatsen in
Vorden te hebben.
Om de bouwplannen te kunnen
realiseren moeten de seniorenwoningen aan de Pastorieweg
verdwijnen. Burgemeester en
wethouders van Vorden begrijpen
dat dit ingrijpend is voor de
bewoners, maar zijn toch van
mening dat het algemeen belang
van een goede voorziening op
zorggebied voor de langere termijn de doorslag moet geven.
De Stiepel heeft de bewoners
vervangende woonruimte aangeboden. Het overleg hierover is
echter al enige tijd vastgelopen.
Na de komst van de krakers heeft
De Stiepel uit vrees voor nog meer
krakers de leegstaande woningen
aan de Pastorieweg gestript. De
gemeente was daar vooraf niet
van op de hoogte, maar heeft er
direct bij De Stiepel op aangedrongen de woningen zo te herstellen dat de bewoners van de
nog bewoonde woningen geen
onevenredige schade ondervinden. Ook de rechter heeft De Stiepel dat inmiddels opgelegd en de
werkzaamheden zijn al zo goed
als afgerond. De kozijnen van de
leegstaande woningen zijn weer
dichtgemaakt en de daken zijn
weer water- en winddicht.
Het risico dat de 24 verpleegplaatsen aan Vorden voorbijgaan
als er niet snel een oplossing
komt voor in ieder geval een
tijdelijke voorziening, baart het
gemeentebestuur grote zorgen.
Dit kan betekenen dat de oudere
inwoner van Vorden de komende
decennia voor verpleeghuiszorg
naar een andere gemeente moet
verhuizen. Het gemeentebestuur
dringt er bij de betrokken partijen dan ook sterk op aan een oplossing te bereiken zodat de zo
belangrijke verpleegplaatsen voor
ons dorp verzekerd zijn!

Reiniging riolering in delen Vorden
De website van de gemeente biedt veel
handige informatie
vergunning, kapvergunning of het
doorgeven van een verhuizing.
Over de meeste producten/
diensten waar de formulieren
betrekking op hebben, vindt u in
de Gemeentelijke Producten Catalogus op de website een uitgebreide omschrijving. Raadpleeg
deze altijd eerst. Lekker makkelijk: aanvraagformulieren op
www.vorden.nl. Neem gauw eens
een kijkje!

Van maandag 21 juli tot en met vrijdag l augustus reinigt en inspecteert
de firma Sita delen van de riolering in Vorden. Dit gebeurt in de volgende straten:
- Burgemeester Galleestraat
- Dorpsstraat (Vorden nr. l t/m 42)
- De Eendracht
- Emmalaan
- Enkweg
- Groeneweg
- Insulindelaan
- Julianalaan
- Kerkstraat
- Molenweg
- Mulderskamp
- Prins Bernhardweg
- Ruurloseweg (t/m huisnummer 47) - Stationsweg
- Wilhelminalaan
- Zuivelhof
Bij deze reiniging kan enige rioolstank vrijkomen. Het is raadzaam om
wasbakken, schrobputjes en dergelijke af te dekken met een natte doek
en de bril van de wc dicht te doen. Aanwonenden worden nader geïnformeerd over de exacte datum van de inspectie en reiniging in hun
straat.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Bouwaanvragen
Reguliere bouwvergunningen

• Ruurloseweg 45. G. Weulen Kranenbarg, voor het vergroten van een woning, datum
ontvangst: l juli 2003
• Kerkweide 9, G. Mullink, voor het bouwen van een bergruimte, datum ontvangst:
4 juli 2003
Deze bouwaanvragen kunt u inzien tijdens openingstijden bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Verleende vergunningen

ning voor een paardenhouderij, datum aanvraag: 2 maart 2003, adres van de inrichting: Vierakkersestraatweg 24, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie R, nr. 672
• deJ.W. Wolters, Heidepolweg 2, 7251 HT Vorden, voor: een veranderingsvergunning
voor een varkensfokkerij en (heesters- en kerstbomen)kwekerij, datum aanvraag:
7 april 2003, adres van de inrichting: Heidepolweg 2, kadastraal bekend gemeente:
Vorden, sectie A, nr. 2631 en 2632
Strekking van de ontwerp-besluiten:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
zijn de ontwerpen van de vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Lichte bouwvergunningen

• De Bongerd 26, B.G.J. Lichtenberg, voor het bouwen van een bergruimte
• Dorpsstraat 32, MVO Projecten B.V., voor het gedeeltelijk veranderen van de
linkerzijgevel
• Raadhuisstraat 8 en 12/Burg. Vunderinkhof ongenummerd, J A Norde en G.R.E.
Weenink, voor het bouwen van twee bergruimten en tuinmuren, vrijstelling voor:
hoogte tuinmuren en bebouwing openbare ruimte
• Ruurloseweg 67, M.J.G. Engel, voor het bouwen van een bergruimte/carport,
vrijstelling voor: afstand perceelgrens

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 16 augustus
2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek
inbrengen tot 16 augustus 2003.

Reguliere bouwvergunningen

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8.41 W m b
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare
bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang van 18 juli tot
en met 15 augustus 2003 ter inzage de meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer van:

• Brinkerhof 74, H. Koning, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor:
bouwen aan de wegzijde, hoogte, vrije doorgang deurkozijn en vrije hoogte
woonkamer
• Hamsveldseweg 4a, C.J. Lefering, voor het bouwen van een woning met
garage/bergruimte
• Vierakkersestraatweg 26 in Vierakker, H. Loman, voor het vergroten van een
machineberging
Sloopvergunningen

• Dorpsstraat 34 en 40, MVO projecten B.V., voor het geheel slopen van twee woningen
met berging en het gedeeltelijk slopen van het café-restaurant en verwijderen van
verhardingen op het buitenterrein
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na
bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen
bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE. Wanneer de
vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
De Wiersserallee is op zondag 20 juli en maandag 21 juli gesloten voor verkeer in
verband met de opening van de tuinen van De Wiersse.
In verband met de braderie en de kermis in Vorden zijn de volgende wegen van 17 juli
12.00 uur tot 20 juli 02.00 uur afgesloten voor het verkeer:
de Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg t/m het kruispunt Zutphenseweg Burg. Galleestraat Raadhuisstraat - Dorpsstraat
het gedeelte van de Burg. Galleestraat vanaf het kruispunt Molenweg het Jebbink tot de Dorpsstraat
het gedeelte van de Raadhuisstraat van de Burg. Vunderinkhof tot de
Dorpsstraat
de Dotpsstraat vanaf de Burg. Galleestraat tot de Horsterkamp (tot 20 juli
07.00 uur!).
Het marktplein en Kerkstraat zijn tot 20 juli, respectievelijk tot 07.00 uur en 12.00 uur
ook afgesloten. Verder geldt op 17 juli voor beide zijden van de Horsterkamp vanaf de
rotonde tot de Vordensebosweg van 11.00 tot 15.00 uur een parkeerverbod. Gedurende
deze dagen wordt het verkeer omgeleid via de Ruurloseweg, Horsterkamp, Rondweg,
Zutphenseweg en vice versa.
In verband met snoeiwerkzaamheden door Natuurmonumenten is de Kruisdijk
tussen de Baakseweg en de Hekkelerdijk van maandag 21 juli. t/m woensdag 23 juli, of
zoveel langer of korter als noodzakelijk is, afgesloten voor alle verkeer.

Bestemmingsplannen
Voornemen medewerking vrijstelling

• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen
verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het inpandig vergroten
van een woning op het perceel Hamminkweg 11 (voor een overgang van agrarischenaar woondoeleinden), kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, no. 103. Het
bouwplan ligt met ingang van donderdag 17 juli t/m woensdag 13 augustus 2003 op
het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage, met de mogelijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te
maken.
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 19,
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan 'Vorden Noord' voor het bouwen van een carport op het perceel
Biesterveld 15 te Vorden. De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen
met ingang van donderdag 17 juli t/m woensdag 13 augustus 2003 ter inzage op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar
maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - bes l u i t ( a r t . 1 3 . 4 W m b en
a r t . 3:19 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare
bibliotheekvan Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang van 18 juli tot
en met 15 augustus 2003 ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvragen van:
• de A.E.J. Velthuis, Warkenseweg 4, 7251 HG Vorden, voor: een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een rundvee en varkenshouderij, datum
aanvraag: 17 februari 2003, adres van de inrichting: Warkenseweg 4, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie L, nr. 454.
• de B AW. Mensinck, Vierakkersestraatweg 24, 7233 SC Vierakker, voor: een vergun-

• Vos Industriële Lakverwerking, Handelsweg 11 A, 7251JG voor het veranderen van een
inrichting voor het bewerken en spuiten van industriële producten, volgens het
Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Industrieweg 5 te Vorden.
• Vos Industriële Lakverwerking, Handelsweg 11 A, 7251 JG voor het oprichten van een
inrichting voor industriële lakverwerking, in hoofdzaak 'natlakken', volgens het
Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Handelsweg HA te Vorden.
• Marien & Maas, Enzerinckweg 3, 7251 KA voor het oprichten van een inrichting als
handelskantoor, volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, op het
perceel plaatselijk bekend Enzerinckweg 3 te Vorden.
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8.19 W m b
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare
bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang van 18 juli tot
en met 29 augustus 2003 ter inzage (6 weken) de meldingen artikel 8.19, lid 2 onder b
van de Wet milieubeheer van:
• G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wichmond van 28 mei 2003, ingekomen 3 juni, waarbij
hij meldt dat binnen de inrichting de volgende veranderingen hebben
plaatsgevonden:
de dieselolietank is verplaatst
diverse voersilo's zijn verplaatst
drie extra hokken voor het opvangen van biggen (met kunstzeug) zijn
gerealiseerd, op het perceel plaatselijk bekend Polweg 6 te Wichmond
• Autobedrijf Groot Jebbink, Rondweg 2, 7251 RV Vorden van 18 februari 2003,
ingekomen: 18 februari 2003, waarbij hij meldt dat de verkoop-/arrekenruimte van de
pomp wordt uitgebreid op het perceel plaatselijk bekend Rondweg 2 te Vorden.
De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende
vergunningen of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden
evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichtingen ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting
dan waarvoor de vergunningen zijn verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet milieubeheer
kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 18 juli 2003 een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vorden.
Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en
beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich
tevens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag wenden met het verzoek om een voorlopige
voorziening te treffen.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op dinsdag 22 juli vanaf 12.00 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 3 juli tot en met
17 juli, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en
plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag 24 juli
behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de
rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 18 juli 10.00 uur ter
inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de
lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).
De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 17 juli 2003 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.

(Advertorial)

Wie bezorgt Contact? BEURSPRAAT
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt. Hieronder drukken wij
de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, telefoon (0575) 551010.

De redactie

Sharon Pellenberg, de Voornekamp 6, telefoon 55 35 84
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Stefan Eggink, Brinkerhof 70, telefoon 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor
Koppel

DE BEURS IN 1983

Me/. Pennings, Van Lennepweg 2, telefoon 55 12 21
Storm van 'sGravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Mei". P. Tennissen, het Kerspel 16, telefoon 55 29 60
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Horstman, Wilhelminalaan 3, telefoon 55 34 08
Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

/. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, telefoon 55 34 24
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, telefoon 55 30 12
Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp

Hetïebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Wiemelink

Mej. Huntink, Hoetinl<hof31, telefoon 55 33 27
De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet

Tony Moon in het
Theater onder de Molen
De start van het zomerseizoen
"Verhalen en Muziek" kreeg

een enthousiast publiek.
Dit variete-programma wordt a.s.
woensdagavond 16 juli voortgezet met het Theaterorkest The
Mills Fathers met de fameuze pianist Tony Moon, bijgestaan door
John Grandhouse bas en de zanger Boris Tomas die, op bezoek in
Nederland, graag weer optreedt
in het Theater onder de Molen
met zijn verrassend mooie acoustiek.
Diny Hiddink, geliefd in en buiten Gelderland, blijft de Anny
M.G. Schmidt van de Achterhoek,
en vertelt haar hilarische verha-

len op onnavolgbare wijze. Er zijn
verscheidene bezoekers die vooral
voor haar komen, maar dat is niet
nodig, want Peter Hoefnagels vertelt ontroerende verhalen en zal,
in samenspel met The Mills Fathers enkele markante cabaretliederen ten gehore brengen.
De cabaret-cyclus wordt geopend
door Dr. Henk Doll met een fraai
oud lied dat de lachlust in gang
zet. Kortom, een avond met een
prachtige combinatie van "Verhalen en muziek". Een programma
voor jongen oud.
Reserveren aanbevolen bij het
Theater onder de Molen, Lindeseweg 29.

P.V.Vorden
De uitgestelde vlucht vanaf Sezanne in Frankrijk, over een afstand
van circa 420 kilometer, werd gewonnen door Henk Stokkink.
De totale uitslag was: H. Stokkink
l, 12,16; M.Tiemessen 2,14; H. Eykelkamp 3, 4, 5, 7, 8, 18; A en A
Winkels 6, 13, 15; D. Gotink 9; C.
Bruinsma 10, 20; J. Meyer 11,17; F.
Hummelink 19. De vlucht met jonge duiven vanaf Lommei over een
afstand van circa 120 kilometer,
werd gewonnen door de combinatie A en A Winkels. De uitslag was
als volgt: A en A Winkels l, 2, 5,12,
13,18,19, 20; H. Eykelkamp 3,4,6,
7, 8, 9,15,16; T. Wesselink 10; Jitske Winkels 11,14; J. Meyer 17.
Vlucht vanaf Epernay over een afstand van 380 kilometer: H. Eykelkamp l, 2, 6,11,13, 17, 20; A en A
Winkels 3,14,15; H. Stokkink 4, 5,
8,18; J. Meyer 7,16,19; M. Tiemessen 9,10; C. Bruinsma 12.

1983 was een absoluut topjaar:
aan de lopende band sneuvelde
het ene na het andere beursrecord.
De gezamenlijke waarde van alle
op de beurs genoteerde Nederlandse aandelen steeg in een jaar tijd
met ruim fl. 36 miljard tot 103,4
miljard. Van deze stijging namen
de internationale waarden met fl.
20 miljard het grootste deel voor
hun rekening. Vergeleken met
1981 liet de beursomzet zelfs een
verdubbeling zien. Beleggers zagen hun aandelenbezit fors in
waarde toenemen. De groei ging
er pas aan het eind van het jaar
een beetje "uit in verband met
winstnemingen. Maar per saldo
konden de beleggers meer dan te
vreden zijn. Tot op heden is 1983
het jaar waarin de AEX-index de
grootste stijging heeft laten zien:
maar liefst 61%. Ruim meer dan de
41% stijging van 1985, de 51% van
1988, de bijna 45% van 1993 en de
bij na 41% van 1997.
Wie de beurs beschouwt als een
barometer van tendensen en verwachtingen in het bedrijfsleven,
zal spreken van een toenemend
vertrouwen in de markteconomie.
Maar dit was in Nederland buiten
de beurs niet bepaald waarneembaar. 1983 was ook een jaar van
aantasting van de koopkracht,
waarbij het consumptieniveau in
Nederland en de binnenlandse afzet van het bedrijfsleven gevaar
liepen. Een klimaat waarin niet
veel ruimte was voor nieuwe investeringen.
Waarom deed de beurs het dan zo
goed? Krabbelde Nederland eindelijk op uit een diep dal? Misschien
gaf de aantrekkende export de
doorslag. Inleveroperaties - bevroren prijscompensatie in het bedrijfsleven en ambtenaren min
drie procent - leken de concurrentiepositie van Nederland inderdaad te verbeteren. De beurs surfte
bovendien mee op de golven van
de betere wereldconjunctuur.
Daarnaast kreeg de aandelensec-

tor een eenmalige impuls door de
tegenvallende beleggingsresultaten in de onroerend goed branche.
En, zo signaleerden deskundigen
twintig jaar geleden al, de beurshausse was een reactie op de ver
naar beneden geschoten beursen
tijdens de recessie in de voorgaande jaren. Verleid door de beurshausse, nam het aantal beleggers,
na een laagtepunt in 1981 weer
toe. Dat droeg bij aan een verhoogde oplage van financiële bladen.
Zo verscheen sinds eind mei het
blad Beursplein 5 met een koersenlijst, cijfermateriaal en relevant
bedrijfs- en beursnieuws.
De koersen schoten over de hele linie omhoog. Een van de favoriete
aandelen was Hoogovens met bijna een verdrievoudiging van de
koers. Soortgelijke prestaties leverden ook Nedap, Koninklijke Nederlands Papierfabrieken en Grasso.
Een hele reeks fondsen gaf binnen
het jaar een koersverdubbeling te
zien. Wie op de verzekeringsbranche had gewed, zat helemaal goed:
uitgaande van cijfers van de ANPCBS index waren beleggingen in
de verzekeringsaandelen sinds
1970 het meest rendabel.
Zo steeg de omzet van Nationale
Nederlanden in 1983 met circa
14% naar fl. 12,7 miljard. De winst
ontwikkelde zich eveneens gunstig en daarmee ook de winst per
aandeel. Deze stijging had niet
zozeer te maken met de binnenlandse ontwikkelingen, maar met
de aanzienlijke verbetering van de
resultaten van het Canadese en
Amerikaanse schadeverzekeringsbedrijf. Daarbij brachten ook de
'levenszaken' een goed rendement
op. Zo was een belegging in verzekeringsaandelen in 1983 buitengewoon lucratief.
Toen bekend werd dat Nationale
Nederlanden van plan was om een
bod te doen op de Amfasgroep
(bekend van R.V.S. en De Zeven
Provinciën), steeg de aandelenkoers van deze verzekeringsmaatschappij dan ook prompt met
maar liefst 150 procent. Ook de
aandelen van het fuserende Ennia
lagen vast in de markt. De samenwerking met AGO Verzekeringen
onder de naam AEGON droeg
daartoe bij.
Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een gezamenlijke onderneming van de
Rabobank en de Robeco Groep.
Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Epilepsie:
soms ben je er even niet bij
@ Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Word donateur • giro 222111
l op de 150 mensen heeft epilepsie. Het Nationaal
Epilepsie Fonds hfelpt deze mensen. Helpt u mee?
Er is nog zoveel te doen. Vragen over epilepsie?
0 9 0 0 - 8 2 1 2 4 1 1 (€0,10 per minuut)

Postbus 270 • 3990 GB Houten
www.epilepsie.nl

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

Zaterdag 19 juli
20.00 uur:

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10

POSTBUS 83

De bibliotheek
Kent gedurende
3 weken
gewijzigde
openingstijden.

7251 EB

7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

22 juli t/m 9 augustus:
dinsdag tot en met zaterdag van 10-12 uur.

Monuta ¥

songfestival

kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Ruim je thuis je eigen slaapkamer op?

m.m.v.

Kas Bendjen.

Dek je zonder te vragen de tafel?

Voor extra boeken zijn er twee mogelijkheden:
• plusabonnement
€ 45.- per jaar
• aanvullend abonnement
€ 2.50 per maand.
Boeken worden maximaal éénmaal voor 2 weken verlengd (vooraf s.v.p. aangeven). Informatie
hierover in het uitleenreglement en bij de balie.
Wij wensen u een prettige vakantie!
Bestuur en medewerkers.

Locatie:
Feesttent parkeerterrein.
Gratis entree vol ~-~- vol.

Kun je goed met geld omgaan?
Ben je 18 jaar of ouder?
Zoek je 'n baantje voor in het weekend
en in de vakanties?

Vonten

Ben je geen doetje?

Dan zijn wij op zoek naar jou.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 13 12.

Wij zoeken 'n

shopmedewerker(ster).
Interesse?
Schrijf, mail, bel of sms naar:
Autobedrijf Groot Jebbink
Postbus 108, 7250 AC Vorden
jebbink@deawoo.nl
Tel. (0575) 55 22 22 - 06 51405969

's Middags is de bibliotheek gesloten.

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting
Tevens uw vertrouwde ndres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

D J

'MQ©[^©(0)[~ti

zoals:

HORSTMAN

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink
SHELL TANKSTATION

VT
f j

Rondweg 2, 7251 RV Vorden

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf cn showroom: (ienïtsenwei» 6
(IiKlustrieUTrdn 'De M;irs' l.o Woonboulevard I-ijcrkamp)

• HOIWDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 51911855.

7202 111» /utphcn
Tel. (0575) 52 6-i 56 / 5 « 67 88 / 06 202 «7581

CAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

Deze week supervoordeel

Kerkstraat 3, Vorden
Zaterdagavond 19 juli
Tel. (0575) 55 15 19
bij mooi weer
onder de kastanjebomen van Vorden
kan het met Reflex echt gezellig worden!

Mals rundvlees
mager of iets doorregen

Schouderkarbonade 1 KNO c 3."
Verse, droge of rookworst
per stuk 1.75

boeren of Zwitserse

zomerfeest.

4g
per stuk €

uw vakslager DIJKGRAAF

<* bos rozen a 20 stuks
o 2 bossen bloemen
«10 zonnebloemen
o Elke tweede kamerplant
V, Prijs
Wij hebben vakantie van
21 juli t/m 2 augustus.
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

3 soorten voor

3 voor € 5.

Elke week op de markt in Vorden

bijzonder feestelijk en zonnig

Voorgesneden
vleeswaren

- 99
1 kilo C4 B

Gehaktrollade

Wij wensen u een

Vleeswarenvoordeel

4."

eweide
Bloemen en planten

Tijdens de bouwvakvakantie zijn
wij gewoon geopend.
Behalve de koopavonden vrijdag
18, 25 juli en 1, 8 augustus,
uitsluitend op afspraak.

Keukenprinsessen
zijn bij ons
de koning te rijk
Een keukenprinses verwen je vorstelijk met een keuken van Holtslag. Want
met een Holtslag keuken ben je de koning te rijk. Wij hebben keukens voor
iedere smaak en voor ieder budget. Neem de proef op de som: breng een
bezoek aan onze showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 45 20 00

H(oLjSLAG

De beste keus !

Verf nodig?
Officieel dealer

Gemengd in de kif ur van
uw keus met de service
van de vakspecIëftÊt.

van:
Histor
Flexa
Rambo

SCHOENMODE
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB

D'IMAGO
Wyzonol
Cetabever
Sigma
Sikkens
Herfst & Helder

HARMSEN

Periodiek onderhoud computernetwerken

Weevers Net

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel. 0575 - 46 40 00
Fax 0575 - 46 35 98

HOME

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

IN ONZE WAANZINNIGE

OPRUIMINGSWEKEN:
Dubbele spaarpunten!
verf
behang
gordijnstof
tapijt
vloervinyl
marmoleum
laminaat
parket
binnenzonwering

Tijdelijk dubbele
spaarpunten bij
elke besteding van
€12,50.
Dus dubbel zo snel
€12,50 korting!

schilderwerk

van 1601,- nu

De actie loopt t/m 9 augustus 2003.

HARMSEN

HOME

Metaal met ecru stof.
Bestaande uit ledikant
160 breed, 2 nachtkastjes, kaptafel, hoeker en
een sprei...

TEVENS NOG VELE KOOPJES IN RELAX , DRAAI EN SENIORENFAUTEUILS
SLAAPKAMERS WANDMEUBELEN EETHOEKEN ETC.

behang- en
stoffeerservice

Slaapkamer
Ontwerp
Jan des Bouvrie

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel. 0575 - 46 40 00
Fax 0575 - 46 35 98

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-55/5/4

H e f m f n Ie

HELMINK

meubelen

maakt

het

mooier

bij

u thuis

Ook bij Ch Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!
GROENTE:

VLEES:

4.

stuk nu

39

O.

verkooppunt voor
Staatsloten

• Altijd dagvers
• Bestelling per tel./fax

pak 6 rollen a 3.49

PERZIKEN OF NECTARINES
198

2 kilo
per klant

nu ook uw

EDET SOFT
TOILETPAPIER

KOMKOMMER

SUCADELAPPEN
999
kilo nu

Albert Heijn Hengelo

• Bezorgen aan huis

nu 3 pakken halen

• Riant en gratis parkeren

2 pakken betalen

kilo nu

• Geschenk pakketten
• Bonus aanbiedingen

Oh WASMIDDELEN
o.a. ch navul color off ultra

UNOX CHICKEN
TONIGHT

pak 1,35 kilo a 5.99

pot 535 gram a 1.95

DIVERSE SMAKEN
koker 200 gram a 1.81

nu 3 pakken halen

nu 3 potten halen

nu 3 kokers halen

2 pakken betalen

2 potten betalen

2 kokers betalen

oh

GALL^GALL

DUJARDIN
VIEUX

SNOEP
zak 300 gram a 1.29
nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

OPLICHTEND
UOORDEEL!

fles 1 liter nu

79

11 j

SS*.'.

PRINGELS

• Ruim assortiment

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

GALL^GALL

MO
DE

NHO

W l l\l KE L H O E K

VAN

K

HENGELO

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

Autorijschool

THEO TERWEL

Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1 b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

• Air miles sparen

AUTOSCHADESPECIALIST

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

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

W

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

M^«JJ*::-';.::;:.;

Jansen & gal m
autoschadebedriif

U

Schadeherstel

aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FOCWA

i
BDVAE

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele
mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities

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

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

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

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^
van Apart in 'Qaalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers • Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sierelementen • Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123
email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN

Worid Vision

wat wij
je nog wilde

vragen ...

OPR
Nog volop keuze en diverse showmodellen in
kunststof, hout, metaal, aluminium etc.

oogstrelend...

Tuinmeubelen

Korting

o.a. van
Hartman, Royal Garden, Sky Vision

10-30%

Kussens
o.a. van Cinderella,
Summerset, Unimeta, Da'Core

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.
Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

Picknicktafels
diverse showmodellen

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.
Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

geef je
ons een kans?

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen
voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Door jouw k«u* kmn mijn l«v«n
verand*ren, maar dat wiet J« waj.

20%

Zomercollectie kleding
nu op gehele collectie o.a. Bjornson,
Life Line, Vlach, Bram's Paris
15-25%

Waterpartijen
nog enkele showmodellen

Tijd voor akt l a?

Wii ziin daarin uw partner.

10-50%

Als je 80 c*nt per dtg kunt mlssan.
sponsor dan a*n kind bij World Vision.
j« zorgt ervoor dat je sponsorkJnd «n

10-40%

Kom gerust eens kijken bij:

zijn omg«vin^ toagang krijgan tot ondar

andar* g«zondh«ldizorj. schoon water an
onderwijl. Hatp m«a, alles wat w« nodig
hebben II jouw keuze voor een kind!

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden

d r u k k e r i j Weevers

Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

VP

©

l

_d

giro 99 • world vislon, amarsfoort

Bel 0900 0255 of surf
naar www.worldvision.nl

Strada Sports Vorden & Family Fitness Lochem

Samen naar de top van Alpe d'Huez

GOOSSENS

V.O.F.

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 21 39

Biej ons in
d'n Achterhoek
Now, dan gao k eers maor effen nao de veiling, zien of
t r nog wat te haaln is . Bertus van de Kamp moch nao
wel graag die veilingen en rommelmarkten afloopn.
Kiek maor uut met waj koopt. Wiej hebt al prottel zat
in huus wao j ow an vekoch hebt, gaf Jannie, zien vrouw,
um nog nao.
t Was t r al beheurlijk druk op de veiling, De meesten
waarn natuurlijk kiekers. Bertus had al gauw een paar
dinge ezien die um nog wel wat lekken. Maor biej naoder
inzien streepn e die toch maor in zien gedachten deur.
Want at e daormet in huus kwam kreeg e t met Jannie
an de stok. Uutendelijk bleef t r allene een tuba oaver
umme te koopn. t Ding zaog t r nogal vewaarloosd uut
maor met een betjen poetsen kon t nog wel wat wodn.
Schienbaor was t r ampat neet volle muzikaal volk biej
de veiling want den tuba was nog wel billig epriesd, hee
koch um dan ok maor. In huus had Jannie neet volle
anmerkingen op de ankoop. Bertus had vrogger al s in
een orkest de tuba-petieje eblaozen, now kon e s op
herhaling gaon. Kiek maor s of iej d r nog wat van Bach
uut kont haaln , zei Jannie. Eers mo k um effen schone
maakn, t ding zut t r neet uut.

Op donderdag 19 juni zijn leden en medewerkers van Strada
Sports Vorden en Family Fitness Lochem vertrokken met
een royal class bus richting de
Franse Alpen. Zaterdags stond
namelijk de beklimming van
de Alpe d'Huez op het programma.
Vrijdagochtend werden eerst de
kamers ingedeeld om vervolgens
in de middag de benen "los" te fietsen. Ondanks de goede voorbereiding, extra Spinning lessen en re
gelmatig "Postbanken en Holterbergen", bleek al snel dat het geen
gemakkelijke klus zou worden.
Aan het eind van de middag is de
hele groep met de bus Alpe d'Huez
op gegaan en met professionele

aanwijzingen van Jan Bemelaar de
laatste puntjes op de i gezet. Na
een fantastische B.B.Q. werd snel
het bed opgezocht om zaterdag fit
te zijn voor de beklimming.
Zaterdagmorgen na het ontbijt
ging de groep gezamenlijk op de
fiets richting Bourg d'Oisand, om
te beginnen met de beklimming
van 14 km. Al snel werd duidelijk
dat er grote verschillen zouden
ontstaan, hellingspercentages en
warmte (+/- 35 °C) zorgden hier
vooral voor.
Na vier verschrikkelijk zware
bochten leek het ogenschijnlijk
makkelijker te worden. Uiteindelijk reed de snelste de 21 bochten
in l uur en l minuut, de laatste
zou er bijna 3 uur over doen.

Het grootste succes was het feit dat
iedereen de beklimming heeft ge
haald! Hier werd 's avond nog een
sapje op gedronken.
Op zondag gingen de meeste nog
wat beklimmingen in de buurt
verkennen en een aantal zochten,
al dat niet als gevolg van de avond
ervoor, de verkoeling van het
zwembad.
Na een heerlijk pasta buffet werden
de fietsen in de bus geladen en kon
men zich klaar maken voor de reis.
Maandagochtend weer thuis, de
een ging direct door naar het werk
en de ander dook zijn of haar bed
in. Iedereen was er over eens; VOLGEND JAAR WEER! Maar eerst
weer een jaar trainen.

Met een half uur was e weer toonbaar en prebeern Bertus
geluud uut de tuba te kriegen. Dat lukken wonderwel.
Maor met t blaozen kwam d r ok een breefken van
viefentwitig gulden uut floddern Hoe kan dat now? . Jao,
daor koj nao raon. Bertus wol die viefentwitig gulden
neet zelf holn, hee ging maor s nao de veiling-commissie.
Die gaf e twintig gulden, vief gulden moch e zelf wel
hebben veur t schone maakn, von e.
Biej de commissie kwam de aap uut de mouwe. Een van
de commissielejen had in de drukte die f. 25.-, die hee
net had ebeurd, zolange in de tuba eleg. En d r nao de tied
neet meer an edach. Zo ziej maor: de luu bunt nog wel s
wat vegets biej ons in d n Achterhoek.
Waor gebeurd.
H. Leestman

www.financial-freedom.nl
Rechtstreeks uit magazijn:

n e t

nieuwe zonnehemels
zonnebanken

e v e n

i
Ruimt op
n

14 modellen, nergens goedkoper
vanaf €125,-.
Kijken na telefonische afspraak
Zelhem 06 53317790.

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar
voor uw regio!

^e

r s

Liefhebbers van s f e e r v o l wonen zitten bij De W o n e r i j goed.
Comfortabele fauteuils en banken, salontafels, smaakvolle eethoeken en d r e s s o i r s z i j n s l e c h t s v o o r b e e l d e n van wat u bij De
W o n e r i j z o a l z u l t v i n d e n . Maar o o k v o o r u w r a a m d e c o r a t i e , v e r l i c h t i n g of v l o e r b e d e k k i n g bent u bij De W o n e r i j aan het j u i s t e
adres. De a c c e s s o i r e s van De Wonerij zijn sfeermakers bij uitstek
en z o r g e n v o o r een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in i e d e r h u i s . U p a k t nu
a l snel v e e l v o o r d e e l mee.

Telefoon (0575) 51 66 35
lnternetwww.debos.nl

Opruimings
ShowroommodeUen^

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl
j n

s f e e r v o l l e

i n r i c h t i n g e n

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

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

van BouwCenter HCI in Hengelo Gld. is vanaf

zaterdag 19 juli t/m zaterdag 9 augustui
geopend van:
maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur

SIEMERINK

en zaterdags van 08.00 uur tot 12.30

opticien/juwelier
bnllen
yntactltnztn
barometers

uur.

[Onze showroom en expeditiejzijn tijdens de bouwvakvakantie [gesloten
Tijdens de vakantieperiode kan er niet worden bezorgd.

sieraden
uurwerken
reparaties
taxaties

Zutphensewcg 7
725? DG Vonten
Td. 0575-551505

Vrijdagmiddag 18 juli is het (AfhaalCenter en showroom) vanaf

16.00 uur [gesloten].

Wij wensen u een hele

plezierige vakantie toe!

Contactjes?

BoüwCenteriHCI

Het cement
tussen
vraag en aanbod!

Gezocht

HCI. Helemaal mijn idee.j
Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 057546 81 81
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Denkt u over ADSL?

winkelpersoneel

Vraag eens naar de mogelijkheden.
(Alleen voor de zakelijke markt.)
Telefoon (0575) 55 73 10

Wij zijn voor onze winkel op zoek naar een collega.
Wij zijn op zoek naar iemand met ambitie en bereid
tot het volgen van cursussen.
Geïnteresseerd?
Schrijf je brief naar ondergetekende (pasfoto bijsluiten).

DE B A R B I E R
[dames en heren k a p s a l o n ]

Drogisten]

Wij hebben vakantie van

Parfumerie

REIJRINK
HOTEL R E S T A U R A N T Z A A L

Ruurlo

t.a.v. Huub ten Have
Dorpsstraat 31 -7261 AV Ruurlo

Kerkstraat 7
7255(B
Hengelo ((M)

donderdag
31 juli
t/m zaterdag
9 augustus a.s.

Iedere vrijdag en zaterdag:
MOSSELEN / SPARE RIBS / SLIBTONG
Onbeperkt voor € 15.00
lel ((1544) 37 12 87, wwvv,rdjrwk.nl

Veel publiek verwacht bij Vordens Songfestival:

Repetities in volle gang

ENDA VORDEN

mBHLMm

fp*3
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.
JULI
16 ANBO Klootschieten bij camping De Kleine Steege
17 Klootschieten bij de Vordense
Pan
17-19 Zomerfeesten in Vorden
17 ANBO presentatie braderie
Dorpsstraat
De zusjes Neijenhuis repeteren in de oefenruimte van Kas Bendjen het nummer 'The Rose' van Bette Midler.
"Niks meer aan doen!", zegt bassist
Ard Schouten van Kas Bendjen te
gen de zusjes Neijenhuis, die zaterdagavond tijdens het Vordens
Songfestival in de huid gaan kruipen van niemand minder dan Bette Midler. "Het kwaliteitsniveau
van de artiesten is bijzonder hoog.
Eigenlijk net iets te goed", zegt hij.
In de oefenruimte van Kas Bendjen is de laatste dagen een komen
en gaan van plaatselijke artiesten.
Allemaal zijn ze in voorbereiding
op het Vordens Songfestival dat zaterdagavond plaats vindt in de grote feesttent op de parkeerplaats
van Hotel Bakker. Vrijdagavond
waren Els Hummelink, Agnes
Kiefskamp en Marjan Heintjes aan
de beurt. Zij zingen 19 juli 'The Rose' van Bette Midler. Voor de verandering hebben de zusjes Nijenhuis
het nummer driestemming ingestudeerd. "Zullen we het nog één
keer oefenen", zegt Els Hummelink, we zijn vanavond niet voor
niets naar de oefenruimte gekomen!"
Daarna is het de beurt aan Freddy
Hogendoorn met het nummer
'Mallebabbe' van Rob de Nijs. Voordat hij arriveert spelen de leden

van Kas Bendjen het nummer nog
een paar keer door. "Die vijfde
noot in dat loopje is niet goed",
zegt bassist Ard Schouten tegen gitarist Erik Reindsen. Het mag duidelijk zijn dat de muzikanten de
voorbereidingen op het Songfestival uiterst serieus nemen. "Het
moet gewoon goed klinken", aldus
Ard Schouten. Ook zanger Freddy
Hogendoorn heeft de afgelopen
weken niet stil gezeten. "Ik dwing
mezelf ertoe om elke dag een paar
keer het nummer op cd te beluiste

ren. En eerlijk gezegd begint dat
nummer van Rob de Nijs inmiddels knap irritant te worden",
lacht hij.
De voorbereidingen voor het Vordens Songfestival zijn inmiddels
in volle gang. Het decor is klaar, de
jury is rond en de artiesten staan
te trappelen om zaterdagavond
het podium te bestormen. "We
gaan er echt een feestje van maken", zegt Hans Krabbenborg van
Kas Bendjen die zaterdag de presentatie in handen heeft.

Artiest
Deelnemers
Peter Koelewijn
Piet Piersma
Joe Jackson
Anja Supardjo
Herman van Veen
Theo Roza
Arjan Klein Geltink
Robbie Williams
Mannekoor Karrespoor
Vrijwillige brandweer
The Mama's & the Papa's
Hoezo?
Jamaï
Timmy van Lingen
Torn Jones
Michael Bink
Tina Turner
Ingrid Temmink
Maartje, Marieke, Lotte & Chantal La Belle (Moulin Rouge)
Rob de Nijs
Freddy Hogendoorn
Kas Bendjen
Corine Brinkerink
Bette Midler
Zusjes Nijenhuis
Meatloaf
Frank & Lotte
Anouk
Nicolien Klein Brinkerink

Opening Sparkling Life, uw ervaren
partner voor gezonde voeding!

Heter en Marga SünninghausenHummeliiik, hebben hun bedrijfje 3 juli 2003 officieel geopend.
De verkoop is gericht op voedingsproducten die gemaakt zijn op
basis van planten en kruiden (ook
huidverzorgingsproducten). De

artikelen zijn tevens in cadeauverpakking leverbaar.
Ze werken samen met een internationaal bedrijf. De samenwerking
is ontstaan nadat Marga de producten ging gebruiken om af te
vallen. Maar naast het afvallen,
ging ze zich zó fantastisch voelen,

dat ze zelfs de medicijnen tegen
depressieve perioden niet meer
nodig heeft. In juni 2000 woog
Marga 123 kilo, en droeg kleingemaakt 56! Nu is dat respectievelijk
64 kilo en maat 36. Pieter is ermee
begonnen omdat hij steeds zo vermoeid was, en ook hij is er heel erg
van opgeknapt.
Let wel: het zijn geen medicijnen,
maar door een zeer gezonde manier
van leven, kunnen veel gezondheidsklachten behoorlijk afnemen. De
producten werken dan ook vaak
zeer positief bij allerlei ziektes.
Men krijgt weer energie, vitaliteit
en meer zin om dingen te ondernemen!
Ook sporters hebben er baat bij,
want de prestatie kan flink verbe
teren en de herstelperiode na het
sporten verloopt veel sneller, waardoor je niet uitgeput op de bank in
slaap valt.
Marga zorgt voor een goede begeleiding aan klanten, en geeft informatie voor wie meer wil weten.
Een eigen website is in de maak,
www.sparklinglife.nl.
U kunt via de site info vragen,
maar bellen mag ook, telefoonnr.
(0575) 46 49 82.

19 Fietstocht N.B.v.P. Vrouwen
van Nu
20 Zomertocht 40 km. VRTC "de
Achtkastelenrijders"
22 ANBO middagfietstocht vanaf
Kerkplein
22 ANBO Klootschieten bij camping De Kleine Steege
24 Klootschieten bij de Vordense
Pan
24 HSV de Snoekbaars open viswedstrijd
30 ANBO Klootschieten bij camping De Kleine Steege
30 Handwerkmiddag Welfare Rode Kruis in de Wehme
31 Klootschieten bij de Vordense
Pan
31 Staringavond Kapel Wildenborch
31 HSV de Snoekbaars open viswedstrijd

Alexandra Steverink in
Galerie "Het Gele Stoeltje
De in Zutphen wonende en werkende kunstenaar exposeert
van 19 juli tot en met 30 aug. in
de galerie.
Zaterdag 19 juli is er open huis en
Alexandra Steverink is dan zelf
aanwezig. Alexandra zegt over
haar werk: "Al jaren werk ik met
symbolen. De diepe herkenning
trekt me aan. Vaak gebruik ik
graancirkel formaties die ooit in
gewassen zijn ontstaan. Als onderlaag gebruik ik handgeschept papier waarin materiaal uit zo'n
graancirkel is verwerkt."
"De afgelopen periode heb ik echter met leem, natuurlijke pigmenten, bladgoud en bladzilver gewerkt. Leem is een mengsel van

PC de Graafschap
Zaterdag 12 juli jl. was er een ponyconcours in Steenderen daar behaalde: Jermaine Pellenberg met
"Silvia een Ie prijs in de klasse B
dressuur met 165 punten. Joanne
Pellenberg met Aifhia een 5e en 6e
prijs klasse B met 159-157 pnt. Marit
Kouwenhoven met Jelle een 4e prijs
klasse B met 158 pnt. Bart Hartman
met Erwin een 4e prijs klasse MI
met 154 pnt. Marieke Rouwenhorst
met Kaylie springen Ie prijs klasse
L Lochem 12 juli springwedstrijd,
daar behaalde Paulien Kouwenhoven met Lombardo een Ie prijs in
de klasse B cat. E.

Nieuw in onze regio
Gratis loopdinic bij AV Hanzesport
Vanaf zaterdagmorgen 12 juli j l
kan iederéén zonder opgave geheel
vrijblijvend meedoen aan de "AV
Hanzesport Loopclinic". Het is de
bedoeling dat AV Hanzesport 8 zaterdagen een loopclinic gaat houden, met name voor deelnemers
van de Hanzeloop te Warnsveld op
6 september. Met de Hanzeloop
kan gestart worden op de 10 km en
de 21km ( 1/2 marathon). De nadruk zal worden gelegd op: warming-up, rekken/ strekken, loopscholing, interval training en cooling_down, dit alles om een betere
loopstijl en dus een betere prestatie
neer te zetten. Ben je niet in staat
alle zaterdagen mee te komen
i.v.m. vakantie of andere verplichtingen, geen nood, kom wanneer je
kunt. De trainingen worden gegeven onder leiding van de gediplomeerde trainers, Wim Veldhuis en
Ton ten Have. Voor nadere informatie kan men contact opnemen
met; Wim Veldhuis 0575 54867 of
Ton ten Have 0575-552827.

(water) klei en zand, deze is aangebracht op panelen. Een groot deel
van de kleur wordt bepaald door
de tint van de klei (oker, wit,
bruin, rood, groen) en van het
zand (wit, bruin, grijs). Verder heb
ik pigmenten toegevoegd van natuurlijke oorsprong (zoals ijzeroxide, omber, groene aarde, gebrande
siënna, titaanwit enz.) Er gaat een
grote rust en ontvankelijkheid uit
van dit materiaal. Het bladgoud
met zijn heel eigen karakter benadrukt dit." Dit bijzondere werk is
te zien van 19 juli t/m 30 aug. 2003
in galerie "Het Gele Stoeltje", Burgemeester Galleestraat 36 in Vorden, open van do. t/m za. 's middags en op afspraak. Of zie:
www.hetgelestoeltje.nl.

Luuk Heuvelink
jeugdkampioen
"De Snoekbaars"
Luuk Heuvelink is er in geslaagd
om bij de hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars" het jeugdkampioenschap van Vorden op zijn
naam te schrijven.
Op de tweede plaats eindigde Mare
Heutink; 3 Kevin van Kesteren; 4
Nick Eulink; 5 Rik Sloot. De laatste
jeugdcompetitiewedstrijd welke
in de Berkel bij Almen werd gehouden trok 17 deelnemers die 30
vissen vingen met een totale lengte van 404 cm. De uitslagen waren:
l Mare Heutink 12 stuks-133 cm; 2
Kevin van Kesteren 8 stuks- 122
cm; 4 Sandra Klein Haneveld 3
stuks- 44 cm; 5 Nick Eulink l stuks19 cm. Aan de onderlinge seniorenwedstrijd van "De Snoekbaars"
werd door 14 personen deelgenomen. Zij vingen 2880 gram vis. De
uitslagen waren: l A. Golstein 590
gram; 2 A. Vruggink 380 gram; 3
W. Vreeman 380 gram. Jan Groot
Jebbink van "De Snoekbaars" heeft
zich via kwalificatiewedstrijden,
die in Giethoorn werden gehouden, geplaatst voor het Nederlands
kampioenschap dat op 30 augustus wordt gevist in Steenwijk.

Geef om vrijheid
020 626 44 36 www.MnrMcty.nl giro 454000

V

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

JRK uiü tapijtspeciaiist
uw trap bekleed
met een oersterk tapijt

OPRUIMING BIJ
IUUNTE FASHION

keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten
voor slechts €

1859°

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

Complete stoffering
van een woning
voor slechts

€ 7959°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt 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
NU OP BIJNA DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE

KORTINGEN TOT 50%
DUS KOM SNEL WANT OP = OP
Hengelo (Gld.): Vordenseweg 68
In buitengebied gelegen, doch nabij het dorp, een keurig
onderhouden

vrijstaande
semi-bungalow

l F A S H I O N ! Internet:

met carport, schuur en tuin.

mode voor het héle gezin

Verw. d.m.v. CV-gas en ged. vloerverw. De woning is voorz.
v. dubb. glas, dak- en muurisol. Bj. ± 1963, maar de woning
is omstreeks 1996 geheel gerenov./gemoderniseerd. Inh. ±
450 m3. Opp. 740 m2. Ind. bgg: roy. hal, toil. met fontein,
slaapkm., moderne badkm. met bubbelbad, douchecabine
en v.w.-meubel, kantoor/slaapkm., woonkeuken met
inb.app. en schouw, mooie L-woonkm. (± 38 m2) met open
haard en openslaande tuindeuren. De vloeren op de bgg.
zijn bedekt met laminaat, plavuizen en een eiken houtenvl..
Verd: overl., 3 slaapkms., waarv. 1 met inloopkast, 2e toil.
met v.w., vliering.

iUJmes
Makelaars o.z.

Hengeloseweg 2
7021 ZT Zelhem
Telefoon 0314-624215

Rimass
Assurantie-adviseurs

Wichmondseweg 16
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462359

NVM

Inl. vla ons kantoor of uw eigen NVM-makelaar.

Denkt u over
ADSL?

www.tuunte-fashion.nl

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

BESSELING
METSELBEDRIJF
zoekt een

allround
metselaar

DANCING

Kastanjelaan 36
7221 GD Steenderen
Tel. (0575) 45 26 35
06 22446480

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

DISCOTHKKK

Live on stage in de balustradezaal:
Met Ma

3 AKEA S 100% FUN
Vraag eens
naar de mogelijkheden
(alleen voor de zakelijke markt).
Telefoon (0575) 55 73 10

^^

* Exclusief op de nedertandse markt
* Duurzame, vormvaste constructie
* Tochtdichte afsluiting
* Lagere stookkosten
* Geluidswerend
* Bestand tegen weer en wind
* Onderhoudsarm
* Eenvoudig schoon te houden
0
* Inbraakvertragend volgens Veilig wonen'
* Komo gecertificeerd

ÏÏ

Bobbus
opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, De Kap 21:50 *tefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,
voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:3'
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *
Harfsen, Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

Hoken in Toldiek weer
'Krek as vrogger*

Geslaagden
GESLAAGDEN ISENDOORN
COLLEGE VWO

Michael
Bakker BRUMMEN;
Rianne Bijloo LOCHEM; Rianne
Blanckaert ZUTPHEN; Bieneke
Bron EEFDE; Ramon van Bruchem
ZUTPHEN; Bram van Brummelen
ZUTPHEN; Marieke Dimmendaal
LAREN; Zeb Dix BRUMMEN;
Willemijn Drok VORDEN; Frans
van Egdom ZUTPHEN; Sjaak van
Haaster WARNSVELD; Galina
Hansma
ZUTPHEN;
Lonneke
Hennen EEFDE; Sarah Hess KRING
VAN DORTH; Cathrien Hoijinck
BRUMMEN; Wilco Jansen BAAK;
Susanne
Keijmel
ZUTPHEN;
Danieke Lebbink LEUVENHEIM;
Teije ter Maat WARNSVELD;
Claartje Meddens VORDEN; Jitta
Meijer
BRUMMEN; Maranda
Muller ZUTPHEN; Ingrid van den
Nieuwenhuizen ALMEN; Carlien
Nijenhuis VORDEN;
Marieke
Paalman LAREN; Nienke Peeters
LEUVENHEIM; Stefanie Pellemans
ZUTPHEN; Frederik Pot WARNSVELD; Shuang Qiu ZUTPHEN;
Martijn Regelink HARFSEN; Bas la
Roi LOCHEM; Linda Schieven
ALMEN;
Robert-Jan
Schigt
ZUTPHEN; Frank
Schoenaker
VIERAKKER; Sander Scholten
ZUTPHEN; Tjeerd
Schopman
LOCHEM; Marloes van den
Sigtenhorst ZUTPHEN; Michiel van
Tent Beking BRUMMEN; Marjolein
Timmer
BRUMMEN; Barbara
Verfuurden WARNSVELD; Jorn
Vrakking EEFDE; Erik Vriezekolk
WARNSVELD; Vera Wiecherink
STEENDEREN; Maja Wilhelm
WARNSVELD; Miriam Woestenenk
LAREN;
Loes
Wolthuis
WARNSVELD; Marjolein Zeiler
WARNSVELD.
GESLAAGDEN ISENDOORN
COLLEGE VMBO

Jan Willem Addink ZUTPHEN; Megede Ter Akopian ZUTPHEN; Adriën Althof VORDEN; Lisa van Ark
VORDEN; Wouter Averdijk EEFDE;
Pamela Bakker ZUTPHEN; Remco
Beltman EEFDE; Lennart Berends
STEENDEREN; Stéphanie van der
Blij ZUTPHEN; Carlijn Blokhuis LOCHEM; Micha Bolink VORDEN;
Torn Bos BRUMMEN; Geoffrey Bosworth ZUTPHEN; Kim Bouwhuis
ZUTPHEN; Michiel van Broeckhuysen ZUTPHEN; Robin Brouwer EEFDE; Hannah Bruinink ZUTPHEN;
Torn Buiting VORDEN; Robert Dashorst ZUTPHEN; Jeroen Dix BORCULO; Tij n Draaijer ZUTPHEN; Roy
Eijkelkamp VORDEN; Paulien Fröger WARNSVELD; Nienke Grievink
VORDEN; Rianne Grift ZUTPHEN;
Marnix de Groot BRONKHORST;
Tamara Groot Obbink ZUTPHEN;
Ferdinand de Haart BRUMMEN;
Tessa Hagendoorn ZUTPHEN; Dorus Haggeman ZUTPHEN; Ellen
Hakvoort EERBEEK; Martijn Hamer VORDEN; Loeske Hamstra
ZUTPHEN; Jelle den Hartog BRUMMEN; Paul van Hassel VORDEN;
Imre Heezen BRUMMEN; Stefan
Heijink ZUTPHEN; Jasper Hekkeiman EEFDE; Pim Helmich ZUTPHEN; Janneke Hietkamp OEKEN;
Joep Hippmann BRUMMEN; Ronald Hoefsmit STEENDEREN; Daniëlle Hooiveld ZUTPHEN; Wouter

Huzen ALMEN; Rainier Ilbrink ALMEN; Sanne Jansen ZUTPHEN; Evelien Janson WARNSVELD; Marjolein Janssen WARNSVELD; Nicolien Klein Brinke VORDEN; Marije
Kornegoor STEENDEREN; Jacintha
de Korte LAREN; Mark Korterink
HARFSEN; Ciran Kramer ZUTPHEN; Thomas Krijnen ZUTPHEN;
Mandy Kuster BRUMMEN; Hamza
Köycü ZUTPHEN; Harm van de Ligt
ZUTPHEN; Mats Makkink WARNSVELD; Lisette Mennink ZUTPHEN ;
Moniek Meulenbeek VIERAKKER;
Elsemieke Meulenbrugge HARFSEN; Hanna van der Miesen ZUTPHEN; Kristine Moreno ZUTPHEN;
Brenda de Mul ZUTPHEN; Lizet
Mulder EERBEEK; Simon Muskitta
ZUTPHEN; Ruth van der Neer BARCHEM; Edo Nijhuis WARNSVELD;
Raymond Notten ZUTPHEN; Germa Paalman LAREN; Kelly Paijens
LOCHEM; Jeroen Pelskamp EEFDE;
Torn Pijnappel ZUTPHEN; Patrick
Poelgeest BRUMMEN; Sanne Polman WARNSVELD; Esmée Prins
ZUTPHEN; Frans Roeloffzen ZUTPHEN; Bas Schouten VORDEN;
Claudia Senkeldam ZUTPHEN; Fe
lix van den Sigtenhorst ZUTPHEN;
Loes Smeitink STEENDEREN; Corina Spanjer ZUTPHEN; Stefan Stappenbelt ZUTPHEN; Femmy Staring
WARNSVELD; Elodie Stokman
VORDEN; Joep Stokvisch LOCHEM;
Melanie Theunissen ZUTPHEN;
Meike Tiekstra ZUTPHEN; Mike
Tieltjes EEFDE; Daniëlle van der
Valk WARNSVELD; Jeffrey Velders
WARNSVELD; Ilona Vellekoop ZUTPHEN; Ilona Verbeek BRUMMEN;
Iris Versteegh ALMEN; Margaretha
Vitale ZUTPHEN; Nicole de Vries
LOCHEM; Iris Wassink VORDEN;
Geert Wenneker ZWOLLE; Lian Wichink Kruit ALMEN; Stefanie Wie
logroch WARNSVELD; Loes Willink
ZUTPHEN; Robbert van Wingerden
ZUTPHEN; Torn de Winkel JOPPE;
Daniël Wustenhoff ZUTPHEN; Pe
ter van Zalk WARNSVELD; Donny
van der Zeeuw BRUMMEN; Murat
galiskan ZUTPHEN.
GESLAAGDEN ISENDOORN
COLLEGE MAVO

Angela Duijn ZUTPHEN; Fleur Roe
lofse WARNSVELD.
GESLAAGDEN ISENDOORN
COLLEGE HAVO

Marjan Arfman VORDEN; Merel
Baas ZUTPHEN; Patrick Backers
ZUTPHEN; Charlotte Balvert VORDEN; Kim van den Barg STEENDEREN; Jordy Berends WARNSVELD; Marja van den Berg
GORSSEL; Jamie Birahy WARNSVELD; Daphne van den Blink
ZUTPHEN; Sanne Bluemink JOPPE;
Florien Boonman ALMEN; Daan
Boonman ALMEN; Eline Bosch
BRUMMEN; Muriël ten Bosch
ZUTPHEN; Bram Bosma VORDEN;
Iris ten Broeke ZUTPHEN; Alieke
Brok WARNSVELD; Jasper Burkink
WICHMOND; Sandra Coopmans
BRUMMEN; Jarl van
Dam
GORSSEL; Anjella Dekker WARNSVELD; Joyce Dikkema WARNSVELD;
Gerjan
Dommerholt
GORSSEL; Michiel van Dorsten
VORDEN; Mannes Franken ZUTPHEN; Rob Fransen WARNSVELD;

Eva van Gerrevink WARNSVELD;
Sanne
Gommers
LOCHEM;
Marloes Goudswaard ZUTPHEN;
Mieke de Groot HARFSEN; Torn
Haggeman BAAK; Wouter Harbe
rink BRUMMEN; Rudolph Harmsen VORDEN; Jorijn ten Have
WARNSVELD; Jasmijn Heitling
WARNSVELD; Corinda Hekkelman
EEFDE; Jorien Helmich ZUTPHEN;
Roei Hermans BAAK; Sanne van
den Heuvel LOCHEM; Geert
Heuvelink WARNSVELD; Estelle
Hirsch ZUTPHEN; Evan van
Hooren WARNSVELD; Daniëlle Ter
Horst BRUMMEN; Eva Jansen
ZUTPHEN; Anastasia Juritsjeva
BRUMMEN; Kitty Kamping BRUMMEN; Sander Kappert ZUTPHEN;
Marten Klomp GORSSEL; Annemie
ke Korevaar WARNSVELD; Erica
Korterink JOPPE; Minke Kouwenberg EEFDE; Merdan Kumcur
ZUTPHEN; Liesbeth Landeweerd
ZUTPHEN; Michiel Langbroek
ZUTPHEN; Merijn Lichtenbeld
ZUTPHEN; Michelle van Loon
BRUMMEN; Mayke Luijken ZUTPHEN; Stef Luijken WARNSVELD;
Arjan Luitjes BRUMMEN; Gerjan
Maalderink WARNSVELD; Albertine Makkink WARNSVELD; Eveline
Makkink WARNSVELD; Sarah
Manschot WARNSVELD; Esmée
Meulenkamp BARNEVELD; Jan
Willem Mooij ZUTPHEN; Roei
Nagel BRUMMEN; Eric Nobel
ZUTPHEN; Laurens van Outheusden BRUMMEN; Jan Jaap Overeem
ZUTPHEN; Anouk Pardij s ZUTPHEN; Margot Pardijs WICHMOND; Andy Perloy BRUMMEN;
Ellen Plant STEENDEREN; Marcus
Plugge WARNSVELD; Marije
Poelman ZUTPHEN; Linde Poesse
WARNSVELD; Lonneke Prins
BRUMMEN; Sander Pross ZUTPHEN; Frank Reynhout WARNSVELD; Linda Roelofs WICHMOND;
Niels Ronk ZUTPHEN; Falko Roos
ZUTPHEN; Kirsten Rossel ZUTPHEN;
Lianne Rouwenhorst
WARNSVELD; Wessel Ruiterkamp
EPSE; Sander Rutjes STEENDEREN;
Francesca Santamaria ZUTPHEN;
Elmar Scharff WARNSVELD; Bart
Schepel ZUTPHEN; Lotte Schouten
ZUTPHEN; Esther Schröder BRUMMEN; Saul Smeding WARNSVELD;
Marjon Smit WARNSVELD; Ramon
Sonneveld BRUMMEN; Eva Stern
VORDEN; Suzanne Tak ZUTPHEN;
Patrice Temming ZUTPHEN; Riek
Teunissen BRUMMEN; Tessa Verbeek BRUMMEN; Simcha Verweij
WARNSVELD; Marleen Vijfwinkel
BRUMMEN; Daan van den Vlekkert
GORSSEL; Shannon Vollemans
ALMEN; Eduard Voorham EEFDE;
Martine Völke BRUMMEN; Evelien
Völker VORDEN; Gijs de Waal
EEFDE; Kim Wassink BRUMMEN;
AnneMarij van de Water WARNSVELD; Ilse Weenink RUURLO; Rosa
Wermers WARNSVELD; Marian
Wichers HARFSEN; Merel Wildschut ZUTPHEN; Lana Withuis
ZUTPHEN; Tim
Woensdregt
ZUTPHEN; Bernd Worm ZUTPHEN;
Margreet Worm ZUTPHEN; Johan
van der Zee BRUMMEN; Mark Jan
Zijlstra LOCHEM; Peter Zijlstra
BRUMMEN; Carmen Zillweger
ZUTPHEN; Amanda Zingstra
GORSSEL; Dieuwke Zwiers JOPPE.

om vrijheid
AMNESTY

International

Support our fight for hurmn rights

020 626 44 36
www.amnesty.nl
giro 454000

Onder het motto "wi-j doet 't samen, krek as vrogger' organiseerde Jongerencentrum Flophouse op 27 juni weer het jaarlijkse concert van Normaal in
Toldiek. Normaal speelde in de
open lucht in de oude bezetting
met Ferdi Joly, Jan Manschot,
Willem Terhorst en natuurlijk
Bennie Jolink met name het oudere werk.
De ouderwetse gemoedelijke sfeer,
het prachtige weer, voldoende
biertaps, attracties op het terrein,
de inzet van meer dan 150 vrijwilligers en een grote schare h0kers
van heinde en ver zorgden voor
een zeer geslaagde avond. Zondag
29 juli speelde Normaal in Toldiek
voor een zittend publiek een 'Kof-

fieconcert'. Ook hier waren de ingrediënten het prachtige weer, de
ouderwetse sfeer en volop drank.
Normaal nam tijdens dit optreden
afscheid van de handleden Alan
Gascoigne en Fokke de Jong.
Normaal speelt de komende tour
namelijk volledig in de oude bezetting. In de theatertour zal Alan wel
weer deelnemen aan Normaal.
Fokke gaat drummen bij de Friese
formatie De Kast.
Getuige de vele positieve reacties
dat 't inderdaad weer 'krek as vrogger' was, wordt wat Flophouse betreft de 'olderwetse' sfeer ook in
2004 weer gecreëerd. Flophouse
wil hierbij graag iedereen bedanken die Hoken in Toldiek 2003 tot
een succes maakte.

Dartel Trampolines vijfjaar

Het is al weer bijna vijfjaar geleden dat 'een varkensboer in
trampolines ging*. Dartel trampolines is een goede zet gebleken, een gat in de markt zoals
men dat noemt. Kinderen
springen ontzettend graag, dus
dit 'speelgoed' springt er uit!
In die vijf jaar heeft men niet
stilgezeten. Het assortiment is uitgebreid met meerdere merken,
zodat men inmiddels een zeer
ruim assortiment heeft. En niet
alleen verschillende merken, maar
ook de verschillende maten. Klein
en groot, zowel rond en rechthoekig. Goedkope keus maar ook
zeer sterke degelijke kwaliteit.
Sinds vorig voorjaar beschikt men
over een ruim magazijn, zodat alles uit voorraad leverbaar is. Om
klanten de gelegenheid te geven
ook alles te zien en uit te proberen
was de showtuin te klein geworden.
Er is een nieuwe zeer professionele
showtuin aangelegd, met ruime
parkeergelegenheid, deze is onlangs in gebruik genomen. Vijftien
modellen van acht verschillende
merken staan hier uitgestald.

Klanten mogen zich tijdens de
openingstijden, uiteraard vrijblijvend, oriënteren.
Dartel vindt het belangrijk dat de
klant de trampoline die ze kopen
ook gezien en geprobeerd hebben,
want iedere trampoline springt
niet eender. En er zit verschil in
veilig genoeg en zeer veilig. Dat
kan eenieder nu zelf komen beoordelen.
In die vijf jaar bouwde Dartel
door ervaring een specialisme op
waardoor men de klant goed van
advies kan dienen.
De goede en minder goede aspecten van een bepaald merk kent
men en men merkt dat de klant
deze voorlichting waardeert. Men
doet dan ook de uiterste best om
de klanten van persoonlijk advies
te kunnen dienen. Want een trampoline koop je (meestal) maar één
keer.
Open: di. & wo. en vr. & za.
Dartel trampolines, Broekstraat 22,
Zelhem. (Ook verhuur en minitrampolines voor binnen).

RUIMTE
BESPARENDE
BEDDEN

l—

Vouwbed
Met wielen. Incl. matras 90/200
van 199,00

Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met
aan bij de zijden een anti-allergische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200
180/200

van
van
van
van
van
van
van

127,65
135,80
144,90
164,00
217,60
253,90
290,00

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

99.
109.
119.
129.
179.
199.
229.

Koudschuimmatras*

NU 169.Degelijk houten vouwbed 80/200
met massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van
4 zwenkwielen en automatisch uitklapbare poten.
Incl. polyether matras.

NU 299.-

Bij Bedshop de Duif

Anti-allergie matras met schoudercomfortzone voorzien van dubbeldoeks stretchhoes
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van 199,00
van 219,00
van 259,00
van 329,00
van 379,00

voor
voor
voor
voor
voor

159.
179.
199.
269.
319.

Pocketveringmatras*
Matras met comfortzones en dubbeldoeks
stretchhoes met rits aan 3 zijden.
Verkrijgbaar in 2 hardheden. Dikte: 20 cm.
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van 385,00
van 417,00
van 458,00
van 635,00
van 712,00

voor
voor
voor
voor
voor

279.
299.
349.
449.
499.

Onderschuifcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed, versterkte spiralen.
Compleet met 2 polyethermatrassen
Dikte: 16 cm. 5 jaar garantie.
80/190 van 635,00 voor 549.90/200
van 695,00 VOOr 599.-

SHOWROOMMATRASSEN

BEDBANK

In de maat 80/200
Vi-spring Regal supreme (pocketvering)
van 1948.- NU 995.(stevig)

Moderne bedbank met gebogen
armleuningen.
Zilvergrijs frame met matras in donkergrijze stof. Matras maat: 120/200 cm.

In de maat 90/200
Zevenslaper (natuurrubber)
Zevenslaper Savoy (pocketvering)
Zevenslaper Oxford (pocketvering)
Zevenslaper Belhamel (binnenvering)
Auping Adagio (pocketvering)
Auping Adagio (latex)
Anker Magnitude (pocketvering)
Lattoflex Winx (koudschuim)
Norma Magnificjue (pocketvering)

NU slechts 349.van 920.van 953.-

Life-time compact programma met
o.a. hoogslapers, kasten, stapelbedden
en allerlei accessoires.

van 1390.van 450.van 690.van 805.van 985.van 429.van 559.-

Basisbed 90/200
Halfhoogslaper 90/200
Hoogslaper 90/20

v.a. 209.v.a. 369.v.a. 549.-

Pocketveringmatras de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones. Afdeklagen
met talalay latex, paardenhaar en 500 gr.
wol p/m2. (dikte: 24 cm).
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van
van
van
van
van

660,00
695,00
780,00
1075,00
1215,00

voor
voor
voor
voor
voor

549.589.649.919.
1049.

Latexmatras met comfortzones en strechhoes en rits aan 3 zijden. Verkrijgbaar in
2 hardheden. Dikte: 16 cm.
van
van
van
van
van

362,00
406,00
452,00
679,00
770,00

voor
voor
voor
voor
voor

Compleet van 729.-

voor 599.-

LINNENKASTEN

Schuimrubbermatras*

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

SENIOREN LEDIKANT
MDF ledikant 90/200
Afgewerkt in licht eiken- of kersenstructuur.
Incl. lattenbodem, matras en nachtkastje.

279.
299.
349.
449.
499.

Binnenveringmatras*

Vouwdeurkast: Beuken met blauw. (4 deurs en console)
250 x 230 x 60 cm. van 1722.NU
Schuifdeur kast: Beuken met matglas (2 deurs) 200 x 210 x 60 cm.
van 1330.NU
Draaideurkast: Kastanjefineer (4 deurs) 200 x 220 x 60 cm.
van 2415.NU
Draaideurkast: Ahornfmeer (4 deurs) 200 x 220 x 60 cm.
van 3283.NU

895.
895.1795.1995.-

BOXSPRINGCOMBINATIES

l Norma 180/200
Luxe uitgevoerde binnenveringmatras
Camel kleurige stof incl. hoofd -en voetborden en 2 kwalitatief hoogwaardige
zorgt voor een goede drukverdeling en
trassen (5 zones, 500g p/m2 wol, rondom rits, latex afdeklaag , dubbeldoeksstretchhoes en 3
optimale ventilatie.
hardheden),
80/200
van 279,00
voor 229.- Van 2880.NU 1795.90/200
van 299,00
voor 249.- Anker Royalcurve 180/200 (incl. sprei in luxe stof) van 3043.NU 1795.90/210
van 329,00
voor 269.- Anker Dover met bankje (kersen poten+rol ecru kleurige stof) van 4430.NU 2995.
140/200
van 449,00
voor 389.160/200
van 499,00
voor 439.-

Ledikant Göteborg
grenen white wash.
Ledikant 180/200 599.nachtkast
199.- p/st.
Ook leverbaar in 160/200 cm.

auping

*Bovengenoemde matrassen zijn in vele
maten leverbaar en kunnen kostenloos
van anti-allergie afdeklagen worden
voorzien.

Auronde 1000
bedomranding 160/200 met:
2 dwarsgespannen spiralen en
2 luxe pocketvering matrassen.

Ons gehele assortiment bestaat uit 50
verschillende matrassen. Leverbaar in
alle maten.

NU 1449.met verstelbare bodems

NU 1595.-

zet -en drukfouten onder voorbehoud.

BEDSHOP DE DUIF
orv\

Romantisch
stalen ledikant
160/200 van 679.NU 549.
excl. bodems en matrassen
Nachttafels 189.- per stuk.
Ook leverbaar in 180/200 cm.

Parkeren voor de deur!
Nieuwstad 44-48 - Zutphen
0575-512816
www.bedshop.nl
openingstijden:
ma. 13:30-18:00, di. t/m do. 9:30-18:00,
vr. 9:30-21:00, zat. 9:00-17:00

akken of grillen?
Onze biefstuk
is altijd lekker

BESTSELLER !
GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

BESTSELLER!

Dr. Oetker
Big Americans pizza's
Per stuk 435-465 gram
2.79

Biefstuk
500 gram

BESTSELLER!
GEGARANDEERD

GEGARANDEERD

NERGENS

NERGENS

GOEDKOPER

GOEDKOPER

Kip
ï'cmdoorï

Knorr
Wereldgerechten
Divere smaken oa:
Burrito's, kip Tandoori
of Surinaamse roti
Per pak 1.69/2.09

OO -

Mark de Vries, chef slagerij
PLUS Wagner in Duivendrecht

Amstel
Bier
Krat 24 flesjes
a 30 cl.

Persil
Wasmiddelen
Megaperls
of color
Pak 1350 gram
Gel, colorgel
of natural
Flacon 1500 ml.
PLUS
Yoghurtdrink
Aardbei, perzik of framboos
Pak 1 liter 0.79

Grote
bloemkool
Per stuk

Mager
rundergehakt

Tomaten
500 gram

Bon Appetit
Belegen kaas
Kilostukj&rW

Douwe Egberts koffie
Aroma Rood
Snelfilter of grove maling
Pak 500 gram 2.84

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

PLUS
Waterijsjes
Bosvruchten of peer
Pak 10 stuks 650 ml. 1.49

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel
iEGARANDEERD

Ardenner
boterhamworst
150 gram

i

SIERGENS
jOEDKOPER

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

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Mona
Yomild drink
Diverse soorten
Literpak

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

www.plussupermarkt.nl
29/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 juli 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

upgeieia ue oesies

