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15-jarige Bart Hartman onbevangen
naar Europees kampioenschap voor
ponyruiters!

1 Nieuws & Informatie
Gemeente Vorden

•

p

Zie pagina 4 en 5 van deze uitgave

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

f JE VINDT HET ZO
BIJ TEGELTOKO!
TEGELS VOOR OP DE VLOER OF AAN
DE WAND. SANITAIR, EN BADMEUBELS.

•TEGELTOKO
WAND- EN VLOERTEGELS • SANITAIR

Bart Hartman, 15 jaar en wonende aan de Kruisdijk, is niet zo
erg onder de indruk van het feit
dat hij Nederland zal vertegenwoordigen tijdens het Europees
kampioenschap voor ponyruiters. Een evenement dat vanaf
dinsdag 22 juli tot en met zondag 27 juli in Irvingstone in
Noord Ierland zal worden gehouden. Bart doet daar met zijn
pony met de prachtige naam
"Oxief's My Jemen" mee aan de
samengestelde wedstrijd welke
bestaat uit de onderdelen dressuur, cross en springen.
Behalve individueel maakt Bart
ook deel uit van het Nederlands
team, dat verder bestaat uit Vera
Roozen uit het Brabantse, Bente
Kuipers uit Rotterdam, Wolfer de
Jonge uit Oosterhout en Helene
Pen uit Den Haag. In Noord Ierland
komen ruiters uit 18 Europese landen aan de start.
Wij spraken met Bart op de veranda van zijn ouderlijk huis, op de
dag van vertrek. Wie mocht denken een nerveuze jongeman tegenover zich te vinden, heeft het mis.
Bart oogt met een grote fles spa
blauw binnen handbereik, uitermate relaxed. Bart Hartman: "Ik
ben niet zo'n jongen die snel nerveus is, ben ik eigenlijk nog nooit
geweest, ook niet op wedstrijddagen. Ik ga dan ook vrij onbevangen
naar Ierland toe. Ik zie wel hoe het
gaat. In ieder geval zal ik mijn uiterste best doen", zo zegt hij, terwijl hij tevens de "plussen en minnen" van zijn pony opsomt.
"Oxciet's My Jemen" is eigenlijk het
sterkst in het onderdeel springen.
In het crossen nog een beetje onervaren en voor de dressuur eigenlijk
een beetje "te heet". Dan is de pony
niet altijd bij de les. Dat heeft te
maken met het temperament. Oxciet is een roestkleur, dus zit het
wispelturig zijn een beetje in zijn
bloed", zo legt Bart uit. De pony Oxciet's My Jemen kreeg Bart een paar
jaar geleden cadeau van zijn opa,
de man die hem de liefde voor po-

ny's en paarden heeft bijgebracht.
Zijn opa, tevens de grootste fan van
Bart, is eind vorig jaar helaas overleden.
Bart: "Opa had thuis altijd paarden.
Op gegeven moment zou mijn oudere broer Harm Jan een pony van
hem krijgen. Die wilde hem niet. Ik
wel, toen kreeg ik de pony "Sissi".
Ik kreeg direct les van onze buurman Alex Elferink. Toen ik zes jaar
was ben ik ook lid geworden van de
L.R. "De Graafschap" hier uit Vorden". Wel "Sissi" bleek uit het goede hout (lees ras) gesneden. Een pony met mogelijkheden, maar wat
bleek, ook de capaciteiten van Bart
kwamen boven drijven. Het "duo"
bleek tijdens tal van wedstrijden
succesvol. In 2000 kampioen van
Nederland en Gelders kampioen in
het onderdeel crossen. In hetzelfde
jaar Gelders kampioen springen
Klasse L. In 2001 werd de pony verkocht.
Bart: "In dat jaar kwam "Oxciet's
My Jemen" in beeld. In het begin
kon ik er alleen maar opzitten. De
pony kon niets. Ook absoluut niet
springen. Met behulp van Gert Elferink, de broer van Alex, is de pony
veel bijgebracht, ook de dressuur.
Eind 2002 werd ik met deze pony
Gelders kampioen", zo zegt hij.
Trainen
Bart Hartman traint wekelijks drie
tot vier keer met deze pony. Een
training van gemiddeld 45 minuten dat bestaat uit onder meer dressuur, draven, stappen. Tussen twee
haakjes, Bart heeft nog een pony
"Opa's Crack" die momenteel wat
minder wordt getraind. "Dat pak ik
na de EK weer op, thans gaat alle
aandacht in eerste instantie naar
"Oxciet's My Jemen", zo zegt Bart
Hartman.
Naast het trainen van zijn eigen pony's berijdt de jeugdige Vordenaar
nog een viertal andere pony's, die
eigendom zijn van Stal Nieuwmoed uit het buurtschap Kranenburg. "Ik heb deze pony's vanochtend nog getraind. Om de pony in

conditie te houden, zojuistook nog
"Oxciet's My Jemen" los gemaakt.
Zo dadelijk ga ik de pony wassen en
dan kan hij over een paar uur de
trailer in en vertrekken wij", aldus
Bart Hartman. Eerst naar Den
Haag, waar wordt overnacht. Sinds
vorige week dinsdag verblijft Bart
samen met moeder Jenny en kennissen uit Markelo in de omgeving
van Dublin.
Vader Gerard kon vanwege zijn
werk nog niet direct mee. Hij vliegt
dinsdag 22 juli, samen met een
tiental supporters van Bart, geheel
in Oranje getooid, naar Noord Ierland. Voor Bart Hartman beginnen
de Europese kampioenschappen op
donderdag 24 juli met het onderdeel dressuur. Vrijdag 25 juli is er
een rustdag, zaterdag 26 juli het
onderdeel "cross" en op zondag 27
juli het onderdeel "springen". Dinsdag 29 juli zijn Bart Hartman en de
zijnen weer in Vorden terug.
Daarna nog een aantal weken vakantie en vervolgens weer naar
school: het Isendoorn in Warnsveld
in 4 VMBO. En dan later zeker professioneel ruiter worden? "Als het
kan wel, maar dan moet je een
beetje geluk hebben. Ik denk eerder dat ik makelaar word of een eigen kledingzaak ga beginnen", zo
zegt Bart. Wat hij wel zeker weet is
dat hij na de EK stopt met de pony's. Met ingang van 2004 "stapt" Bart
over op de paarden. "Kijk daar
lopen er twee in de wei, die worden
vanaf volgend jaar "aangereden".
Ik heb daar veel vertrouwen in", zo
zegt hij.
Bart's moeder Jenny heeft ooit ook
paard gereden. "Dat doet ze momenteel niet meer. Ze is veel te
druk met mij. Nu ook met de reis
naar Ierland. Ik hoef niets te doen.
Zij pakt alles in. Als ik maar voor de
pony zorg, dat vindt moeder voldoende", zo zegt Bart lachend. Moe
der Jenny gaat naar alle wedstrijden van Bart mee. Pa Herman
meestal niet, die moet vaak als kok
in het weekend werken. Is hij wel
vrij, dan heeft Bart er een supporter bij!
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Maandag gesloten

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27juli 10.00 uur ds. H. Westerink. Na de dienst koiliedrinken in
de Voorde.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27juli 10.00 uur dhr. R. Bauuw.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27juli 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten; 19.00 uur ds. J. Enderlé,
Ellburg.
R.K. kerk Vorden
Zondag 27juli 10.00 uur Eucharistieviering Pastor v.d. Meer.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26juli 17.00 uur eucharistieviering m.m.v. herenkoor.
Zondag 27juli 10.00 uur woord-/communieviering m.m.v. dameskoor.
Weekendwacht pastores
27-28 juli pastor H.Jacobs, Keyenborg, tel. (0575) 461314.
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
26-27juli B.WAM. Polman, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Contactjes
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, Larcnseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
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: Zutphenseweg Ie, tel. (0575) 55
21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuigzorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per dag.
Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur
en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.
Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.
Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24 uur
per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer (033) 46 25
678.
Pedicure L. Evcrs-Janscn, 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.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel. (0575) 45 20 20.
Hannic 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 voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
PcTsoiHMialamiering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdvcrzoi-ging 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.
Hobbycn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aanmcldcn 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)formuliercn.
Stichting de Klingen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.dekringen.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
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op
afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
546057.

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

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr.
tingen €2,25 extra. Jariev'
bij contante betaling, als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hiervoor €2,25 administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme ot dubieuze
opgaven worden met geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele touten 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 2 rechterhanden nodig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.
• Te koop: grondbak; transportbak 11/2 m breed, nieuw.
Zeer aantrekkelijke prijs. Tel.
55 31 24.
• 6 augustus:
Vorden.

Berenddag

• Gezocht: zelfstandige woonruimte voor jonge vrouw (28)
in Vorden of omgeving. Tel. 06
51369110.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
8 6 / 5 5 2 1 04 en 55 1787.
• Rommelmarkt op 26 juli
(bij slecht weer een week verschoven: 2 augustus). Ruurloseweg 6, Vorden (naast Meeks
meubelen). U bent welkom
vanaf 10.00 uur. Potjes, pannetjes, speelgoed, kleding,
meubels, enz.
• Te koop: mooie hoekwoning met royale tuin rondom.
Prachtig gelegen tegenover
groene weide. Ideaal spelen
voor kinderen, len Dalessingel
379 (Leesten) Zutphen, tel.
(0575) 575067 of www.vander
linden.nl
• Waarom moeilijk doen als
het makkelijk kan? En nog
gezond en verantwoord ook! Ik
ervaar het zelf Herbalife werkt!
bel mij, dan help ik u uw streefgewicht te bereiken. Nieske,
tel. 06 54326669.
• Heeft u oude TV's? Wilt u er
van af? Bel dan Roelie of Willy
Doldersum. Defect geen bezwaar tel. 06 50433624.
• Te koop: paardenboxvoorwand, met schuifdeur, 3.85 x 2
m; mooie Schotse Hooglanders (stamboek), stier en koe,
mei 2002. Tel. (0575) 44 25
44.
• Te koop: jonge bastaardhondjes. Van Hussel, Leesten,
tel. (0575) 52 12 37.
• Oud ijzer en metalen? Bel
dan Roelie of Willy Doldersum
tel. 06 50433624.

Zomerweken bij
Bruggink BV!
Zonnige
KORTINGEN
op diverse
SHOWROOMKEUKENS

Geldig dinsdag 22 juli t/m zaterdag 26 juli.
Saladetip...

Vers voor u gesneden...

j go 4 jaargetijdensalade .4 49

snijbonen
400 gram

€ l•

€ l •*

AQQ Opal pruimen

sperziebonen
heel kilo

€ U?

149

500 gram
Nieuwe oogst... Clementine

Lekker om te roerhakken...

Nieuwe oogst...

200 gram
Heerlijke zoete...

Heerlijk Hollands!

courgette

0*9

mandarijnen
10 stuks

<\ 79
€ l•

Eigenheimer

Kijk voor
nieuws ook op:
www.contact.nl

5 kilo

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

COMPUTER?

VOLOP ZOMERFRUIT!
MAAK EENS EEN LEKKERE JAM!

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

Vlaai van de week:

Champagnevlaai

090
•

1T 90
klein € *J .

Kampioentjes
Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt
reinigen

nu

halen

betalen.

Krentenwegge
nu ^f sneetjes voor de prijs van
Aanbiedingen geldig van 23 juli t/m 29 juli 2003.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Echte Bakker
VAN ASSELT
De Echte Bakker Dat proefje!

Sparkling Life

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

voedingsproducten voor:
• gezondheidsverbetering
• gewichtsbeheersing
• energie
• betere sportprestaties
Belt u:

Marga Sünninghausen

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

onafh. Herbalife-distributeur

(0575) 46 49 82
www.sparklinglife.nl

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.
( 0 3 1 5 ) 2 4 1 1 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

tot wel

65%!

SLANK - FIT en GEZOND?

Tot ziens
Bruggink bv

Wilt u:
afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding?

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

Zespri-tijd = gouden tijd

per stuk

• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 0651106955.
• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Toldijk, tel. (0575)46 16 70 of 46
3743.

Volop vitamines in de zespri gold

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

Dagmenu's
22 juli t/m 28 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 22 juli
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.
Woensdag 23 juli
Aspergesoep / kipfilet met champignonsaus, rijst en groente.
Donderdag 24 juli
Boeuf stroganoff met aardappelkroketten en salade / yoghurt frisss.
Vrijdag 25 juli
Tomatensoep / babi pangang met bami en kroepoek en groent
Maandag 28 juli
Broccolisoep / spareribs met gebakken aardappels en salade.
U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ookó la carte • diner-cadeaubonnen • ijssalon
• catering • lunch • koffie met huisgemaakte
gebaksoorten.
Graag tot ziens
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
Thomas, Wendte en medewerkers.
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Een nieuw sterretje in ons gezin.
Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

•
|

Roan

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat een
verder lijden haar bespaard is gebleven, is rustig
ingeslapen onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Johanna Tuenter-Eggink
sinds 1984 weduwe van J. Tuenter

Dankbaar voor de fijne jaren die wij samen hebben
gehad, delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis SutFene afd. Voorstonden II te
Zutphen, van ons is heengegaan mijn lieve partner,
onze vader, schoonvader en opa

Geboren op donderdag 17 juli 2003.
(B

René, Marianne en Lars Mombarg
l
$

Beetje bij beetje heb je ons verlaten,
We konden niet zo goed meer met je praten,
De blik in je ogen deed ons vaak zeer,
De man van vroeger was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
zeggen we: „Dank je voor watje hebt gedaan".

Het Stapelbroek 3
7255 LZ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 48

op de gezegende leeftijd van 90 jaar.
Een speciaal woord van dank
gaat naar het personeel van de Wehme te Vorden.

Johan Reintjes

Zutphen:

weduwnaar van Diny Wolsing

(f

Vorden: Tonny en Riekie
Vorden: Bennie en Gerrie

op de leeftijd van 69 jaar.
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Geboren op 21 juli 2003 om 05.20 uur

Vorden: Mayckel en Miriam
Tess
Jim

Noor is 50 cm lang en weegt 3625 gram.
Dochter van Marcel en Leny Boekholt
en zusje van Mees en Cas

18 juli 2003
Raadhuisstraat 24
7251 AB Vorden

Raadhuisstraat 13
7251 AA Vorden
Tel. (0575) 55 33 28

De H. Mis zal worden opgedragen woensdag 23 juli
om 14.00 uur in de St. Antonius van Paduakerk te
Kranenburg, waarna aansluitend de teraardebestelling
zal plaatsvinden op het R.K. kerkhof aldaar.

.t

Vorden, 19 juli 2003
Correspondentieadres:
Berend van Hackfortweg 28
7251 XC Vorden
De uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 24 juli om 11.00 uur in de Gereformeerde kerk
aan de Zutphenseweg 13 te Vorden.

Johan is thuis opgebaard.

(S

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden: Magda
Noordscheschut: Heidi en Jelle
Diony

NOOr Naam

Dick en Marie t

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg te
Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in het Achterhuus (achter de kerk).

'V

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in Pannenkoekenrestaurant Kranenburg voorheen
Schoenaker..

$ Hartelijk dank aan allen die onze 40e trouwdag tot
| een fijne dag hebben gemaakt.
Arend en Aaltje Megelink-Nijland
Ruiterboschweg 5
7261 LS Ruurlo

l

Voorafgaande aan de H. Mis is er vanaf 13.30 tot
13.50 uur gelegenheid om van Johan afscheid te
nemen in bovengenoemde kerk.

v

Indien u geen rouwbrief hebt ontvangen, gelieve u
deze advertentie als zodanig te beschouwen.
Bedroefd om haar afscheid, maar oprecht dankbaar
voor alles wat zij tijdens haar leven voor ons gedaan
en betekend heeft, delen wij u mede dat rustig en kalm
is ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Anna Maria Wiggers-Vos
weduwe van Johannes Wilhelmus Wiggers
* Zieuwent,
23 september 1913

t Zutphen,
18 juli 2003
Henk f en Hermien t
Martijn en Christine
Arjan en Marloes

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
gedaan en betekend heeft, geven wij kennis van het
heengaan van onze broer, zwager en oom

Johan Reintjes
op de leeftijd van 69 jaar.
Den Haag: Riet en Herman f
Apeldoorn: Annie en Wim
Vorden: Lies en Gerard

Frans en Irmgard

Vorden: Bennie en Annie

Annie en Oscar
Susan
Karina

Lochem: Joop en Jannie

Ria en Gerard
Anique
Carlien
Marieke en Tim

• 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

Met deze aanbieding
bent u snel klaar!

Eibergen: Wil
Vorden: Gerrie en Jan
Neven en nichten
Vorden, 18 juli 2003

Jos en Alie
Henry en Inge
Marco en Monique
Fons en Ans
Mariska
Annemieke
Correspondentieadres:
Taxusstraat 22
6951 NW Dieren
Dinsdag 22 juli zal er voor haar om 19.00 uur een
avondwake worden gehouden in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 6 te Vorden.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.
Woensdag 23 juli wordt er om 11.00 uur een uitvaartdienst gehouden in de St. Anthoniuskerk, Ruurloseweg 101 te Kranenburg-Vorden.
Aansluitend begeleiden wij moeder naar haar laatste
rustplaats op het parochiekerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zaal 't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114 te
Vorden.

In plaats van kaarten
nooit meer samen lachen
nooit meer samen praten
nooit meer gewoon gezellig samen zijn
de dagen zullen grijs en eenzaam zijn waarom?
in mijn hart zullen wij samen verder gaan.
Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, deel ik u mede dat, na een veelbewogen
leven, van mij is heengegaan

Paulus Servatius Gerritsen
* Bussum, 20 juli 1925

f Zutphen, 16 juli 2003

Mijn dank gaat uit naar de „Zorggroep" en
de huisarts voor de goede verzorging van mijn man.
Mevr. M.P. Gerritsen-Hageman
De crematie heeft op vrijdag 18 juli in Doetinchem
plaatsgevonden.

Varkensreepjes

A9S

MET GROENTEN 500 gram

4 gemarineerde
kipfilets
Zonneschnitzel wogram € J .
Gekookte worst
9
700 gram

c O?

Ei-bieslooksalade wogram€ U."

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

Gemeente

Zutphenseweg weer open

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 u u r e n
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. Wichcrs
Donderdag 10.00-11.00 uur
Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

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 pdfformulieren op de site voor bijvoorbeeld het aanvragen van een
bouwvergunning, 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!

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

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

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

Vo r d e n

Voordeur zoekt
hamster
Zelfs mooie houten voordeuren,
drempels, balken, planken en
bielzen komen aan hun eind.
Want ook hout is vergankelijk.
In z'n geheel gebruiken kan niet
meer, maar het is natuurlijk
zonde om er niets meer mee te
doen. Daarom wordt oud hout
vaak verspaand. Met die spaanders kunnen we wel weer veel
beginnen. Het gaat bijvoorbeeld
als strooisel in de hamsterkooi of
het wordt solide spaanplaat (waar
weer een voordeur van kan worden gemaakt). Pallets kunnen ook
gemaakt zijn van houtspaansel.
En het wordt gebruikt voor compost. Breng uw afvalhout daarom
gratis naar het afvalbrengpunt
(maximaal 0,25 m3). Zaterdag
26 juli is het brengpunt in Steenderen aan de Dr. A. Ariënsstraat
33b (gemeentewerf) geopend van
13.30 tot 16.30 uur. Inwoners van
Vorden kunnen hier met legitimatie ook terecht.

Na enkele maanden van wegwerkzaamheden is de Zutphenseweg vanaf deze week weer helemaal open.
Om de weg veiliger te maken zijn verhoogde plateaus op de kruisingen en rode fietsstroken aangebracht. Ook is de weg voorzien van geluidsreducerende klinkers. De werkzaamheden zijn volgens planning verlopen. Na de bouwvakvakantie (vanaf 12 augustus) staat het herstraten van De Boonk (tussen de
Zutphenseweg en het Jebbink) nog op het programma.

Verschillende gedeelten van de vernieuwde Zutphenseweg

Geen Interesse in ongeadresseerd drukwerk?
Deja/nee-sticker biedt uitkomst
Jaarlijks krijgt een gemiddeld
huishouden ruim 1600 stuks (40
kilo) ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus. Belandt bij
u het grootste deel daarvan direct
bij het oud papier, omdat u er
helemaal geen interesse in heeft?
Plak dan een ja/neesticker boven
de brievenbus. Daarmee zorgt u
ervoor dat de groei van het reclamedrukwerk binnen de perken
blijft en dus veel papier wordt

bespaard. Kortom de ja/neebrievensticker is prettig voor u en beter
voor het milieu. De sticker is af te
halen bij de balie van de afdeling
milieu of aan te vragen via
www.vorden.nl.

vraag de sticker aan 020 6262 620
| n|

**M« *••?%*«" v»» W«lniii**f

Zomerse overlast
Het is al een tijd mooi weer in
Nederland. Voor veel mensen is een
warme zomeravond dé gelegenheid
om in de tuin te genieten van een
barbecue of de gezelligheid van
vuurpotten. Allebei geven ze echter
rook af die overlast kan veroorzaken voor de buren. Vooral gezondheidsklachten treden op. Bij de
gemeente zijn hierover klachten
binnengekomen. Daarom ons verzoek: hou rekening met uw omwonenden. Gebruik bijvoorbeeld niet
teveel vuurpotten tegelijk en let op
de stand van de wind.

Uitrit? Voorrang verlenen!
Komt u van een uitrit? Dan moet
u al het overige verkeer (ook de
voetgangers) voor laten gaan. Dat
is op zich een zeer duidelijke regel. Tenminste als het voor u en
uw medeweggebruikers ook duidelijk is dat het om een uitrit en
niet om een zijstraat gaat. Meestal
is deze duidelijkheid er wel.
Bijvoorbeeld als u uw woning,
garage of een bedrijfsterrein
verlaat. Maar niet alle situaties
zijn zo helder. Op kruispunten
tussen belangrijke en onderge
schikte wegen passen wegbeheerders steeds vaker zogenaamde
uitritconstructies in plaats van
voorrangskruisingen toe. De ondergeschikte weg is dan als het
ware de uitrit geworden. Althans,
dat is de bedoeling van de wegbeheerder (dit kan zijn de gemeente, de provincie, rijkswaterstaat
of het waterschap). Om ervoor te
zorgen dat u die bedoelingen begrijpt, worden aan de vorm van
de uitritconstructies strenge eisen
gesteld. De belangrijkste eis is wel
dat het trottoir langs de 'hoofdweg' ononderbroken doorloopt.

Als u van de ondergeschikte weg
komt, moet u dus over het trottoir, waarmee benadrukt wordt
dat u het overige verkeer voorrang moet verlenen. Ook worden
vaak verhogingen aangebracht die
aan de voor- en achterzijde zijn
voorzien van zogenaamde inritblokken. Uit onderzoek is gebleken dat een goed vormgegeven

uitritconstructie een duidelijke
en veilige oplossing is. Het komt
echter voor dat niet altijd duidelijk is of het een uitritconstructie
betreft. Als u twijfelt of u nu wel
of niet voorrang moet verlenen, is
het beter op 'safe' te spelen. En
het overige verkeer voor te laten
gaan. Voorrang neem je namelijk
niet, voorrang krijg je.

Op de Horsterkamp heeft de gemeente onlangs enkele duidelijk herkenbare
uitritconstructies aangelegd.

Door een technische storing was deze pagina vorige week niet opgenomen, de Redactie
Uit enquête winkelbestand blijkt:

Vordenaren kopen ook
regelmatig buiten de plaats!!

Arjan Mombarg in nationale
marathoncompetitie opgeklommen
naar de tweede plaats!
Arjan Mombarg is zaterdag in
Ijsselham in de Univé Top
competitie (een skeelermarathon
over 70 kilometer) op de vijfde
plaats geëindigd. Door dit resultaat is hij in het algemeen
klassement opgeklommen naar
de tweede plek achter de 'ongenaakbare' Arjan Smit, een ploeggenoot van Mombarg, die dit
seizoen vrijwel niet is te kloppen.
De Vordenaar heeft in Ijsselham
gedurende het gehele traject in
de voorste gelederen gereden.
Arjan: "Het ging eigenlijk formidabel, geen last meer van de benen
zoals vorige week in Vinkenbuurt.
Gewoon lekker gereden". Tijdens
deze wedstrijd in Ijsselham ontstond er na zes kilometer al een
kopgroep van 7 man onder wie Arjan Mombarg en Erik Hulzebosch.
Deze groep bleef geruime tijd bijeen en had op gegeven moment
zelfs een voorsprong van 2 minuten op het peloton. Vervolgens de
marreerde Hulzebosch met in zijn
kielzog de Belg Frank Fiers.
Toen sprongen vanuit het peloton
vijf man weg, onder wie Arjan
Smit. Deze achterhaalde niet al-

leen de groep van Arjan Mombarg
maar ook de beide koplopers en zo
ontstond er een nieuwe kopgroep
van tien man. Met nog 10 kilomter
te gaan, opnieuw een Nefit-man
die het probeerde. Ditmaal was
het Cedric Michaud, die de Fransman Boulard als gezelschap kreeg.
Arjan Mombarg: "Ik heb toen met
Arjan Smit vlak achter mij, het
gaat naar de beide koplopers dicht
gereden, want deze Boulard was
een bedreiging voor ons voor het
algemeen klassement. Hij stond
namelijk vlak achter mij," aldus
de Vordenaar. Boulard moest vervolgens het loodje leggen, waarna
Arjan Smit (Nefit) en Cedric Michaud (Nefit) er samen van doorgingen en respectievelijk één en
twee werden. In de strijd om de
derde plaats gingen drie man vrijwel
gelijktijdig over de finish. Arjan
Mombarg kwam uiteindelijk over
een afstand van 70 kilometer één
centimeter tekort en werd daardoor vijfde. Met nog twee wedstrijden in deze nationale marathoncompetitie te gaan, heeft Arjan
Mombarg, zoals de zaken er op dit
moment voorstaan, goeie vooruitzichten op een podiumplaats.

De heer Winkels neemt de cheque in ontvangst van mevrouw Hamann
Het "Platform Ondernemend
Vorden" (POV) publiceerde in
"Contact" van woensdag 28 mei
een enquête waarin de bevolking werd gevraagd haar mening kenbaar te maken over
het winkelbestand in Vorden.
Op het formulier kon onder
meer worden aangegeven of
uitbreiding van winkels in Vorden noodzakelijk is en zo ja
welke? Uitbreiding van bestaande winkels? Tevens werd
de vraag voorgelegd of men ook
buiten Vorden koopt.
Hoewel de gegevens nog nader uitgewerkt moeten worden en daarna besproken zullen worden met
de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) is al wel gebleken dat
vele Vordenaren behoefte hebben
aan een derde supermarkt in het
dorp. De aanstaande verplaatsing
van de Aldi naar de plek waar
thans t' Pantoffeltje staat, compenseert in de ogen van de plaatselijke
bevolking blijkbaar niet het verdwijnen van de A&P, dat zoals bekend vorig jaar werd gesloten.
Ter informatie: de circa 120 A&P
zaken in Nederland werden een
paar jaar geleden overgenomen
door Schuitema BV. De directie besloot deze winkels om te bouwen
naar Cl000. Een aantal winkels
(circa 20) waren om welke reden
dan ook, niet interessant voor
Schuitema, waaronder de A&P in
Vorden. Deze winkels werden of
verkocht of gesloten.
Boodschappen doen in Hengelo is
wat dat betreft een geliefkoosde
bezigheid van diverse Vordenaren,
terwijl ook plaatsen als Zutphen,
Lochem, Ruurlo en Doetinchem
(laatstgenoemde in iets mindere
mate) regelmatig Vordenaren in
hun winkel zien verschijnen. De
weekmarkt voorziet duidelijk in
een behoefte, zo blijkt. "Winkelend Vorden" gaat maar al te graag
op vrijdagmorgen voor fruit, goente, kaas, vis e.d. naar de markt.
In totaal heeft de POV enkele honderden enquêteformulieren terug
gekregen, dat wil zeggen ongeveer
10 tot 12 procent van de Vordense
bevolking heeft gereageerd. Een lage score zo lijkt. Een zienswijze die
zeer zeker niet wordt gedeeld door
Gerda Hamann, Jan Gerritsen en
Wouter Siemes, bestuursleden van
de POV. Hoewel het tijdstip van de
enquête (tussen eind mei en half
juni) niet bepaald gunstig is te

noemen, is het POV van mening
dat dit geen invloed heeft gehad
op het aantal inzendingen.
NIET MEKKEREN

Voorzitter Gerda Hamann: Degenen die mee wilden doen hebben
gereageerd. Men hen zijn we blij.
Zij hebben de moeite genomen het
formulier in te vullen. Mensen uit
alle lagen van de bevolking, dus
best representatief. In elke geval
"leeft" het winkelbestand wel bij
de Vordense bevolking", zo concludeert zij. Hendrik Winkels sluit
zich daarbij aan. Zegt hij: "De Vordense bevolking heeft de kans ge
kregen om haar wensen kenbaar
te maken. Als je besluit om niet
mee te doen aan een dergelijke enquête moet je achteraf niet lopen
te mekkeren wanneer iets niet
deugt. Het is net als bij de verkiezingen, wanneer je niet gaat stemmen, moet je na die tijd niet zeuren", zo zegt hij.
Tussen twee haakjes, Hendrik
Winkels is één van de gelukkigen
die vorige week uit handen van
een POV bestuurslid een waardebon van 50 euro in ontvangst
mocht nemen. Het POV heeft namelijk uit het aantal inzendingen,
een drietal families (na loting) beloond voor de genomen moeite
het enquêteformulier op te zenden. Hendrik Winkels heeft een
duidelijke visie over het winkelbestand in Vorden.
Zelf doet hij de boodschappen altijd op de fiets. "Ik heb geen auto
en dan moetje wel. Ik doe ook wel
boodschappen in Hengelo en
Zutphen, gewoon de spullen in de
fietstas. Weet je wat mij stoort in
Vorden, je kunt nog geen scheerhoofd voor je scheerapparaat kopen, dan moetje naar een andere
plaats. We hebben hier vijf bloemenzaken, veel te veel van het
goeie. In Vorden hebben een drie
tal ondernemers het voor het zeggen. En als dat zo blijft verandert
er aan het winkelbestand ook
niets", waarna hij realistich opmerkt: "Er komen natuurlijk ook
wel inwoners uit Almen en Leesten naar Vorden om hier boodschappen te doen".
Het echtpaar Aad en Berdien Snijders, ook winnaar van een geschenkenbon, hebben 34 jaar in
Velp gewoond en wonen thans ze
ven jaar in Vorden. Aad Snijders:
"Wij voelen ons inmiddels betrokken bij het dorpsgebeuren hier.

Wij doen dan ook vrijwel al onze
primaire levensbehoeften in Vorden en vrijdags pakken we de
markt mee, vis, fruit e.d. Een viswinkel in Vorden zou een goeie
zaak zijn", aldus Aad Snijder. "Wat
kleding en dat soort zaken betreft
hebben we eigenlijk, gezien onze
leeftijd niet zoveel meer nodig.
We winkelen dan ook vrijwel
nooit buiten Vorden", aldus Berdien Snijders.
Marcel en Sharon Langenhof,
eveneens winnaar van een geschenkenbon, doen de dagelijkse
boodschappen in Vorden. Eens in
de drie weken wordt koers gezet
naar Zutphen, om daar frisdrank
en andere (bulk) voorraad in te
slaan. Marcel: "Voor schoenen, kle
ding gaan we altijd naar Doetinchem. Meer keus en alles bij elkaar". Ik vind Doetinchem gewoon
een gezellige stad om te winkelen.
Bovendien kun je daar prima parkeren", aldus Sharon Langenhof.
Gerda Hamann: "Wat ook uit de
enquête is gebleken dat degenen
die voor de "grote" boodschappen
naar Hengelo gaan, zij wel de
"kleine" boodschappen in Vorden
halen. Schoenen, sportartikelen in
Vorden, ook een wens van velen.
Wanneer de enquête definitief is
uitgewerkt gaan we met de plaatselijke ondernemers bespreken of
zij hier of daar hun artikelbestand
willen uitbreiden om op die manier aan de wensen van de bevolking tegemoet te komen", zo zegt
zij.
Het Platform Ondernemend Vorden" heeft zich bij de oprichting
ook als doel gesteld om startende
ondernemers te helpen. De leegstand van diverse winkels en bedrijfspanden in Vorden is het POV
een doorn in het oog en daar moet
zo snel mogelijk verandering in
komen, zo vindt zij. Met het helpen van startende ondernemers
wordt bedoeld hen helpen bij het
doorrekenen van een ondernemersplan, helpen met de financie
ring, waar kan men zich het beste
vestigen etc. Met andere woorden
het POV wil een soort klankbord
zijn. Het "ondernemen" zal de
startende ondernemer zelf moeten doen. Bestuurslid Jan Gerritsen: "Uit de enquête zijn toch al
wat vragen in de richting van
"starten" naar voren gekomen. Er
zijn inmiddels wat "lijntjes" uitge
legd, maar dat zal allemaal nog nader uitgewerkt moeten worden".

Ronkende motoren en veel
nostalgie tijdens jubileum
'Graafschaprij ders'
Meer dan 80 coureurs en veel
toeschouwers gaven een prachtige ambiance aan het 40 jarig
bestaan van het "eigen" Deldencircuit van de motorclub "De
Graafschaprijders". Een circuit
gelegen in de bossen in het
buurtschap Delden. Eigenlijk 40
jaar geleden een stukje ongebruikte grond in het bezit van
de families Regelijk, Gotink en
Groot Roessink. Die zeiden destijds tegen "De Graafschaprijders", jullie willen graag
crossen, alsjeblieft hier heb je de
grond en rijden maar".
De Achterhoek wordt alom gepre
zen om de "noaberhulp". Zo ook afgelopen zaterdag. Ter gelegenheid
van dit motorsportfestijn hadden
de huidige grondeigenaren ( Rege
link en Gotink) de ingang van het
circuit passend versierd. Een geste
die door de club zeer op prijs werd
gesteld en waarop natuurlijk na afloop een glaasje gedronken moest
worden! Het "parc-ferme" en het
parkeren waren op de weide van
Regelink nabij het circuit. Het gaf
het evenement een soort grandprix allure!
Maar waar het natuurlijk allemaal
om ging, crossen op het circuit. Er
waren vier klassen te weten Klasse
Historie A; Klasse Historie B en de
recrantenklasse A en B. Ze waren
present de toppers van weleer. Om
er een paar te noemen Jan Ooste
rink, in 1969 kampioen van Nederland junioren motorcross 125 cc,
Jan Harkink in 1971 Nederlands
kampioen 50 CC cross, Johan
Braakhekke Nederlands kampioen
junioren 125 CC. De Nederlandse

endurokampioenen: Jan Broekhof
(1970), Bennie Braakhekke (1974),
Marcel Bulten (1989). Wel de "oude
rotten" waren het crossen nog niet
verleerd. Wat te denken van de
fraaie tweede plaats van Jan Ooste
rink in de Historie A klasse, achter
winnaar Tonnie Harmsen. In de Bklasse behaalde Joop Wuestenenk
die al 40 jaar lang (en nu nog steeds)
op het Delden-circuit zijn rondjes
rijdt, een fraaie zevende plaats. Na
afloop van de races werden de deelnemers verrast met een foto ter herinnering aan dit evenement.
Ondanks de heftige strijd tussen
jong en oud waren er geen ongevallen en kon de EHBO gelukkig onverrichter zake weer naar huis. De
deelnemers waren het er unaniem
over eens: deze dag is voor herhaling vatbaar. Rijders, jeugd, commissieleden en genodigden kwamen zaterdagavond in het pannenkoekenrestaurant Kranenburg bijeen, voor een hapje en een drankje
maar vooral om "hele sterke motorsportverhalen op te dissen".
De uitslagen waren: Klasse Historie
A: l Tonnie Harmsen 100 punten, 2
Jan Oosterink 94, 3 Henk Oonk 88,
4 Johan Bijenhof 84, 5 Frans Smit
sr. 81 punten. Klasse Historie B: l
Jan Koop 97 punten, 2 Henk Heilegers 97, 3 Jurgen Tragter 90, 4
Gerrit Pardijs 83, 5 Rudy Peters 80.
Recreanten A: l Stefan Harkink 95
punten, 2 Marcel Bulten 92, 3 Gerben Vruggink 90, 4 Alfons Hoevers
89, 5 Johannes van Kempen 83 pnt.
Recreanten B: l Nieck Langwerden
100 punten, 2 Job Koenders 94, 3
Benno Schuppers 85, 4 Stefan
Groot Nuelend 84, 5 Jan Groot Enzerink 81 punten.

Zilveren fietsvierdaagse Jong Gelre
Aan de zilveren fietsvierdaagse
van Jong Gelre die de afgelopen
dagen werd gehouden werd door
130 personen deelgenomen. De
afstand bedroeg circa 25 km per
avond.
De deelnemers, kregen routes
voorgeschoteld over fraaie wegen in
de omgeving van Ruurlo, Barchem,
Lochem, Hengelo en de tussenlig-

gende buurtschappen in Vorden.
Onderweg werd een hapje en een
drankje aangeboden. De beker, be
schikbaar gesteld door Bloemendaal/Wiegerinck (accountants en
belastingadviseurs) voor de groep
met het grootst aantal deelnemers
ging naar het Vordens Huisvrouwenorkest. Het 'orkest' verscheen
elke avond met 15 pers. aan de start.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Bouwaanvragen
Lichte bouwvergunningen

• Biesterveld 15, HJ. Droppers, voor het bouwen van een veranda en een carport,
datum ontvangst: 11 juli 2003

Wet Milieubeheer

Reguliere bouwvergunningen

• Burgemeester Galleestraat 44, R.F.A. Greup, voor het plaatsen van een dubbele
garage, datum ontvangst: 15 juli 2003
• Enzerinckweg 6, GJJ. Waenink, voor het vernieuwen van een bijgebouw, datum
ontvangst: 9 juli 2003
Deze bouwaanvragen kunt u inzien tijdens openingstijden bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen

• De Bongerd 32, PAT. Besselink, voor het veranderen en vergroten van een
woning
Reguliere bouwvergunningen

• Nieuwenhuisweg 2, J.M. Wintermans, voor het vernieuwen van een bijgebouw
Per abuis zijn de onderstaande verleende reguliere bouwvergunningen vorige
week niet gepubliceerd.
• Dorpsstraat 34, MVO Projecten B.V., voor het verbouwen van een horecapand tot
woning
• Dorpsstraat 36, MVO Projecten B.V., voor het bouwen van een winkelruimte,
vrijstelling voor: het verplaatsen en verkleinen van het hoofdgebouw
• De Bleek 4, MVO Projecten B.V., voor het bouwen van een winkel
Sloopvergunningen

• Nieuwenhuisweg 2, J.M. Wintermans, voor het geheel slopen van een schuur met
berging en garage
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 bezwaarschri/t 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.

Openbare kennisgeving meldingen

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 25 juli t/m 22 augustus 2003 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Kettelerij Bloembinderij, Zutphenseweg 64, 7251 DL voor het veranderen van een
inrichting voor het verkopen van bloemen, planten, kado-artikelen en het
arrangeren van bloemsstukken en plantenarrangementen, volgens het Besluit
detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Zutphenseweg 64 te Vorden.
• Gebr. Helmink timmerbedrijf en interieurbouw, de Bongerd 21, 7251 CC voor het
oprichten van een inrichting voor een timmerbedrijf, volgens het Besluit bouwen houtbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Burgemeester
Galleestraat 67c te Vorden.
• Aldi Ommen B.V., Nieuwelandstraat 15, 7731 TH Ommen voor het oprichten van
een inrichting als supermarkt, volgens het Besluit detailhandel en
ambachtsbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Dorpsstraat
34 te Vorden.
• Kangaro KTC BV, Postbus 250, 7200 AG Zutphen voor het oprichten van een
inrichting voor de opslag van kantoorartikelen, het ompakken van artikelen en
versturen vanuit het magazijn, volgens het Besluit opslag- en transportbedrijven
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Enkweg 17 te Vorden.
• Fashion Corner, Zutphenseweg 8, 7251 DK voor het veranderen van een
inrichting voor het uitbreiden van de winkelruimte voor de verkoop van kleding,
volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het
perceel plaatselijk bekend Zutphenseweg 8 te Vorden.
• Autobedrijf René Verhey, Hoogstraat 6, 7227 NJ Toldijk voor het oprichten van
een inrichting voor handel in personenauto's en poetswerkzaamheden, volgens
het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend Ambachtsweg 3 te Vorden.
• Vereniging Natuurmonumenten, Postbus 9955, 1243 ZS 's-Graveland voor het
oprichten van een inrichting voor wonen en inspectiekantoor, volgens het Besluit
woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Baakseweg l te Vorden.
O p e n b a r e kennisgeving van het besluit op de a a n v r a a g om
vergunning (art. 3:44 Awb)

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de braderie in Wichmond zijn de Dorpsstraat vanaf Mechanisatiebedrijf Arends tot aan de Baakseweg en de Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat tot
aan de Beeklaan en de Vogelzang in Wichmond van zaterdag 26 juli t/m zondag 27
juli, van 07.00 tot 24.00 uur, afgesloten voor alle verkeer.

Bestemmingsplannen
Voornemen medewerking vrijstelling

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
7, lid 7.8 sub d van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een dubbele garage op het perceel
aan de Burgemeester Galleestraat 44. Deze vrijstelling maakt het bouwen van de
garage dichter op de Insulindelaan mogelijk.
• 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 Centrum en Oost 1994' voor het toestaan van
kleinschalige horeca-activiteiten bij een voor detailhandel bedoelde bestemming
op het perceel Dorpsstraat 32 te Vorden.
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Christinalaan 9. Deze
vrij stelling .maakt de uitbreiding van de woning voor de gevel van het
hoofdgebouw, dichter op de weg mogelijk.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 24 juli t/m
woensdag 20 augustus 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in
deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.
Onherroepelijk besluit Gedeputeerde
L a n k h o r s t e r s t r a a t 16. W i c h m o n d

'Buitengebied Lankhorsterstraat 16, herziening 1999'. Dit plan voorzag in de
vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf aan de Lankhorsterstraat 16 in
Wichmond.

Staten

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van
donderdag 24 juli 2003 voor een ieder op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage ligt het onherroepelijk
geworden besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 31 maart 2003
waarin zij goedkeuring hebben onthouden aan de door de gemeenteraad op
22 februari 2000 vastgestelde herziening (heroverweging) van het bestemmingsplan

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 25 juli t/m
5 september 2003 ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• V.O.F. Weenk-Ter Maat, Scholtenweg 6, 7261 KC Ruurlo, om: een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor de opslag en verkoop van
agrarische producten, veevoeder, meststoffen, consumentenvuurwerk en
detailhandel, datum aanvraag: 5 augustus 2002, aangevuld op 5 februari 2003,
adres van de inrichting: Stationsweg 16-18, kadastraal bekend gemeente: Vorden,
sectie K, nr. 4888.
De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 6 september 2003. Zij die beroep instellen kunnen
bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de
terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard
besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

IVIOOI MEEGENOMEN

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

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

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10
POSTBUS 83

7251 EB

7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

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

Hoogpolig tapijt van Bonaparte!

Vraag kosteloos offerte
Bedrijf en showroom: Gerritsen wee 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard liijerkamp)

De nieuwste collecties kunt u
nu bekijken in onze winkel.

Tonny Jurfiërfs

r^>-

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

Verkoop/verhuur

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

interieuradviseur

ieterse

aanhangwagens

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

Gezocht

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

winkelpersoneel

Bonaparte
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Wij zijn voor onze winkel op zoek naar een collega.
Wij zijn op zoek naar iemand met ambitie en bereid

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

tot het volgen van cursussen.
Geïnteresseerd?
Schrijf je brief naar ondergetekende (pasfoto bijsluiten).
Drogisterij

Parfumerie

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

je geeft o

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

verkoopster

TEGELHANDEL

die zelfstandig en flexibele tijden kan
werken. Voor ± 30 uur per week.
Leeftijd ± 19 jaar.

mullcr-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

aal

Sigarenspeciaalzaak Braam
Tel. (0575) 55 32 60

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING
KONINGIN WILHELMINA FONDS

Giro 26000

ALLE SOORTEN

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

drukkerij

Weevers

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

Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin Wilhelmina Fonds (KWF),
Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam.
Vragen over kanker? Bel gratis KWF Hulp- en Informatielijn:
0800 - 022 66 22 of kijk op www.kankerbestrijding.nl

@
«HMDOIUN

Wie bezorgt Contact?

11 jarige Erica Zweers op één
na jongste deelnemer
WandeMerdaagse te Nijmegen!

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt. Hieronder drukken wij
de lijst af. Mocht men Machten 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 I lorsterkamp (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
Strodijkl t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor
Koppel

"Toen mijn vader vorig jaar de
wandelvierdaagse in Nijmegen
had uitgelopen, heb ik tegen hem
gezegd dat ik dit jaar ook mee wilde doen. In het jaar datje 12 word
mag dat namelijk. Volgende
maand, 11 augustus, ben ik
twaalf', zo zegt Erica Zweers.

Me/. Pennings, Van Lennepweg 2, telefoon 55 12 21
Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Storm van 'sGravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Me j. P. Tennissen, het Kerspel 16, telefoon 55 29 60
Stationsweg
Julianalaan
hnkweg
de Eendracht
Mol en weg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Horstman, Wilhelminalaan 3, telefoon 55 34 08
Burg. Galléestraat
Smidsstraat

Erica Zweers, volgende maand
gaat zij op school "t Hoge naar
groep 8, werd wel duidelijk gestimuleerd door vader Gerard, die inmiddels vier keer aan het wandelfestijn in Nijmegen heeft meegedaan. Erica zelf, heeft tot dusver in
haar jonge leven vijf keer de Vordense avondvierdaagse meegelopen, dus niet helemaal onbekend
met "wandelen", hoewel de Vierdaagse in Nijmegen toch duidelijk
andere koek is!

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Mulderskamp

J. 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
Hetlebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Wiemelink

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp

Erica: "Vanaf de Kerst zijn pa en ik
gaan oefenen. We liepen bijna elke
zondag 15 kilometer. Verder dit
jaar nog meegedaan aan de vierdaagse in Vorden en Ruurlo en
toen naar Nijmegen. Hartstikke

Me/. Huntink, Hoetinkhof 31, telefoon 55 33 27
De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Zij willen ook dit jaar weer een
spetterende revue neer zetten.
Met nieuwe mensen in de organisatie probeert Jong Gelre nieuw
talent te vinden, die een mooie revue willen maken.
Om een revue op de planken te
zetten zijn er naast de toneelspelers, zangers en dansers ook veel
mensen achter de schermen nodig. Een revue moet geregisseerd
worden, het decor moet gebouwd
worden en de toneelspelers moeten geschminkt worden. Om van

Vader en dochter samen wandelen, ging het goed? Gerard Zweers:
"Erica en ik hebben de afgelopen
maanden het wandeltempo goed
op elkaar afgestemd. Vanaf het begin heb ik mijn tempo wat laten
zakken, zodat het samen goed te
doen was. Ook in Nijmegen. De
eerste paar kilometer zijn elke dag
het moeilijkst. Vanwege het grote
aantal deelnemers moet je goed
oppassen dat je elkaar niet op de
tenen gaat lopen. Dus moet je eigenlijk ogen voor en achter hebben.
Na een half uurtje gaat het beter,
dan heb je meer ruimte om te
wandelen. Het was heel prettig zo
samen met Erica. Ik hoop in de toekomst, wanneer zoon Dennis 12 is,
nog eens met het hele gezin mee
te doen, samen met echtgenote
Karin en dochter Erica", aldus een
trotse vader Gerard.
Bij terugkomst in Vorden, bleken
familie en buren speciaal voor Erica de tuin prachtig versierd te hebben. En ook wel een beetje voor vader Gerard!!!

Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet

Revue Jong Gelre
Vorden/Warnsveld
Er zijn de afgelopen jaren al
heel was Revues op de planken
gezet door de leden van Jong
Gelre Vorden/Warnsveld. Ook
dit jaar wil Jong Gelre in
november weer een revue opvoeren. Binnen Jong Gelre is er
door een aantal enthousiaste
mensen een revuecommissie
gevormd.

Afgelopen week was het dan zover,
samen met vader Gerard heeft zij
de Wandelvierdaagse van Nijmegen uitgelopen. Met haar elf jaren
was zij de op één na jongste deelnemer tussen al die duizenden
wandelaars. Een jongen uit Houten bleek nog iets jonger te zijn!

leuk, we liepen elke dag 30 kilometer. Wel een paar blaren gehad,
maar ik kon het toch goed volhouden. Volgend jaar doe ik beslist
weer mee", zo zegt de jeugdige
Vordense monter.

dit alles een succesvolle revue te
maken, zijn er veel mensen nodig
die het leuk vinden om hieraan
mee te werken.

De vlucht vanaf Reims over een afstand van 360 kilometer werd een
duidelijke zege voor de combinatie Winkels. De uitslagen waren: A
en A Winkels l, 6. 7, 9, 10, 13, 16;
H. Eykelkamp 2,4, 5,11,14,15,18,
19; C. Bruinsma 3,17; H. Stokkink
8, 20; D. Gotinkl2.

Ben je jong en enthousiast en lijkt
het je leuk om toneel te spelen, te
dansen, te zingen, mee te helpen
met de decorbouw of om de grime
te doen (hiervoor is eventueel een
cursus mogelijk), bel dan naar een
van de bestuursleden en geef je
op. Je kunt je natuurlijk ook via
het onderstaande email adres opgeven.
Vanaf woensdag l september zal
er wekelijks op woensdagavond
geoefend worden in het Dorpscentrum in Vorden.
De revue zal voor publiek gespeeld worden op 7 en 8 november in het Dorpcentrum in Vorden.
H.M. Maalderink@planet.nl

GENDA VORDEN

P.V. Vorden
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie,
l lobbyen 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
24 Klootschieten bij de Vordense Pan
24 HSV de Snoekbaars open viswed strijd
30 ANBO Klootschieten bij camping De Kleine Steege
30 Handwerkmiddag Welfare Rode Kruis in de Wehme
Klootschieten bij de Vordense Pan
Staringavond Kapel Wildenborch
HSV de Snoekbaars open viswedstrijd

Sander Verkijk dartkampioen
van Vorden
Uw gift is in het belang van iedereen die u dierbaar is
Want kanker raakt ons allemaal!
N E D E l L * N D SE

i KANKERBESTRIIDING
Giro 26000

Zaterdagmiddag vonden in "De
Herberg" dartwedstrijden plaats
met als inzet het kampioenschap
van Vorden.
Voor de strijd in de klasse "geoefenden" hadden zich 20 personen
ingeschreven, die in poules wer-

den ingedeeld. Uiteindelijk won
Sander Verkijk, na een spannende
strijd in de finale met 2-1 van Harry Oosterink, zodat eerstgenoemde zich kampioen van Vorden mag
noemen. In de klasse "ongeoefend" deden 9 personen mee. Hier
werd Jeroen Thijssen winnaar.

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

SCHOUDERKARBONADE
99
kilo nu

GROENTE:

JONAGOLD

21

kilo nu

fles 1 liter a 0.95

nu 3 pakken halen

nu 3 flessen halen

.

2 nessen betalen

Riant en gratis parkeren
Geschenk pakketten
Air miles sparen

HERTOG IJS

Ruim assortiment

diverse smaken
bak 1 liter a 2.99

Openingstijden

nu 2 ' bak

halve prijs!

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

GALL^GALL

HOOGHOUDT
BESSENJENEVER

880

4.

50% KORTING

nrrïT^

Bestelling per tel./fax

reep 200 gram a 1.75

Bonus aanbiedingen

div. soorten

voor

Altijd dagvers

1 reep betalen

div. smaken
pak 1 liter a 0.79

kilo van 9.60

VERKADE
CHOCOLADETABLETTEN
nu 2 repen halen

ROYAL CLUB
FRISDRANKEN

Oh GOUDSE
KAAS OUD

Staatsloten

Bezorgen aan huis

99

CRYSTAL CLEAR
VRUCHTENSAP

2 pakken

Albert Heijn Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor

GALL^GALL

MO

NHO

DE WINKELHOEK

VAN

K

HENGELO

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

HARMSEN

fck-LZJjkJuuJl

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 46 12 20

Troelstralaan 39-43, Zutpën.Tel. (0575) 52|0 80
Maandagmorgen gesloten /Vrijdag koopavond tot 20:00 uii|
Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str."links

uthfermode
z ut phen

Kijk voor nieuws ook op:

iviviv.contacf.nl

installateurs

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

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

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

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

«PEUGEOT
RIDDERHOF

AUTOBEDRIJF

AUTOBEDRIJF

NIESINK

(0575)442089
wvwv.autobedrijfniesink.nl

Dambroek 9 - Baak

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond

(0575)441621

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

(0575)461947

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.)

Peugeot 306
1.6 SR Belfort SDN
rood 02-96

€ 6.750

Peugeot 306
1.6 SR Break
rood 09-98

€ 9.850

Opel Astra 1.6
5-drs grijsmet.
25.500 km
bj. 2000
Mazda Demio 1.3 grijs met. 82.200 km bj. 1999
Mitsubishi Space Star 1.6 grijs met. 19.000 km bj. 2002
VW Golf IV 1.6 3-drs blauw 90.000 km bj. 1998
VW Passat 1.9 TDi sedan 115 pk 12.600 km bj. 2000
VW Passat 1.8 20V blauw met. 82.000 km bj. 1998

\

i\ j

APK Keuringsstation

I/I/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak

(0575)4411 14

VWGolf
1.9 TDI
zwart met. 09-98

www.autolangwerden.nl
Citroen Saxo 1.1 i 3-drs groenmet. 2000 trekh.
€
Nissan SunnyHatchb. 1.416Vgrblauw 1995
€
Renault Scenic 1.6i LPG G3 grijs 5-drs 1997
€
Renault Twingo 1995 airco, el. ramen, centr. vergr. €
Renault Express 1.90 1995 wit stuurbekr
€

.M Autobedrijf

M

Meleers

Hoge Wesselink 2 - Steenderen <-*

(0575) 45 19 74

Toyota
Corolla
1.6 GTSi groen 06-94

Fiat Bravo
TD100
diesel bj. 1998
kleur: groen

€ 9.250

€ 5.750,-

www.autobedrijfmelgers.nl

Peugeot
Partner 1.9D
Break blauw 05-98

Nissan Sunny 1.4 LX 3-drs bj. 1992 kleur: rood
Toyota Starlet 1.3 3-drs bj. 1993 kleur: wit
VW Golf LPG 3-drs bj. 1991 trekh. kleur: zwart
Volvo 440 GLT 2.0i bj. 1991 trekh. kleur: rood

Opel Astra 1.6 16V Station Club blauw 04-99
Peugeot 106 1.4 Green 3-drs blauw 10-97
Seat Arosa 1.4 3-drs blauw 09-00 45.000 km
Toyota Yaris 1.0 16V groen 06-99
VW Golf 1.4 16V 3-d basis blauw 01-00

Diverse auto's vanaf 340 euro

7.950
5.300
8.900
4.950
3.250

€ 12.250
€ 7.500
€ 8.750
€ 9.950
€ 13.750

€ 8.750
Peugeot 106 1.6 16V Gti zwart 11 -96
Peugeot 206 2.0 16V Gti rood 06-99
Peugeot 2061.4 XT 3-drs blauw 01-00
Peugeot 206 1.4 XS 3-drs zwart 01 -00
Peugeot 206 2.0 16V Gti blauw 03-00
Peugeot 306 1.9 XR Diesel geel 03-98
Peugeot 306 1.6 XR Break groen 10-99
Peugeot 306 2.0 HDI Break grijs 06-99
Peugeot 406 1.8 SL16V groen 01-96
Peugeot 406 3.0 Coupé Aut. Blauw 02-99
Peugeot 607 2.2 16V blauw 03-01
Mercedes Benz C-klasse 1.8 Combi 10-96
Peugeot Expert 220C CF 1.9 TD 01 -99
Peugeot J5 CAMPER wit 08-93
Peugeot Partner 2.0 HDI zwart 08-02
Citroen Saxo 1.6 i VTS blauw 11 -00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.950
13.950
11.950
11.950
15.250
7.950
12.250
12.750
7.950
24.950
30.950
13.950
8.950
17.950
12.950
10.950

www.ridderhof.peugeot.nl

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

Voor afspraak:
(0575)553802
06-13827564

GARAGEBEDRIJF

ZJ TEERINK ZELHEM
—X
Boeninksteeg 147021 JZ Zelhem

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

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

€
€
€
€
€

1.000,500,1.250,2.000,1.250,-

tot
tot
tot
tot
tot

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

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden

(0575) 55 32 00

Chrysler
Voyager 2.4 SE
09-96 blauw

VW Polo
1.9 SDI
04-99 blauw met.

€ 8.950

€ 8.750,www.auto-nijenhuis.nl
10x Opel Astra 1.6i /1.8i bj. 1993 t/m 1998
5x Opel Astra 1.6i en 1.61 16V bj. 1998 t/m 2000
3x Opel Corsa bj. 1995 t/m 1997
VW Golf 1.6i Orlando uitv. Rood bj. 1996
VW Vento 1.8 66kw grijsmet. Bj. 1993

IIl l AUTOBEDRIJF //ƒ/

BRUIL

Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Citroen Xantia
1.8i'93LPG
incl. APK

€1.500,-

(0314) 32 44 53

AUTOBEDRIJF

VWGolf
IV16V1998
zilver 61.000 km
www.autobedrijfbruil.nl
OpelVectra 1.6 groen 1994
Opel Astra Station 1.6 blauw 1999
VW Caddy 1.9 Sdi blauw 2000 incl.
VWGolf II 1.6 blauw 1991
Fiat Punto 1.1 groen 1996

€ 10.750
€ 3.500
€ 10.950
€ 8.700
€ 1.950
€ 4.750

Fiat Bravo 80 SX16V blauw 01-99
Hyundai Atos Multi 1.0 GL blauw 03-99
Hyundai Lantra 1.6 GLS Wagon 07-99
Opel Astra X16SZ 5-drs GLzgrijs 09-94
Volvo S80 2.4 140 pk 02-99 zwart

€
€
€
€
€

8.250
5.750
7.750
3.500
16.950

ftlein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85
Vorden
(0575)55 1256

Peugeot 206
XS1.4
2-1999, 3 drs
Oranje met. 66.000 km
Peugeot 206 XS 1.6, 3-2001, Rood met., 30.000 km
Peugeot 106 Green 1.4,1-1998, Rood met, 106.000 km
Volkswagen Polo 1.4 16V, 02-2000, Blauw, 60.000 km
Ford Escort 1.6 16V, 6-1993, 5 drs, Groen met, 128.320 km
Suzuki Vitara Cabriol .6 4-1993, Zwart, JLX uitv, 116.000 km

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Autobedrijf Robert WissoUnk

Z.E. weg 113, 7223 DB Baak, Tel. +31 (0)575 - 44 14 48

RIETMAK
AUTOBAHDfN & AUTO'S
Slotsteeg 18, 7255 LH Hengelo (Gld)

Mitsubishi
Galant 2.4 GDI
Motion 2000

€
€
€
€
€

1 0.900
1 5.950
1 9.950
24.900
13.900

(0575) 46 27 79

Ford Fiësta

Hyundai Pony 1500 SE groenmet 1994 trekh. 99.000 km
Suzuki Alto GLS 5-drs sedan rood 1994 99.000 km
2 NIEUWE MERKEN AUTOBANDEN
in ons progamma:
Wanli en Nexen Super High Performance

Eislaved

AUTOBEDRIJF

DAEWOO
Groot
jebbink
Rondweg 2 Vorden

(0575) 55 22 22,

Dorpsstraat 27 6999 AB Hummelo

(0314) 381660

Honda
HR-V 1.6i
5-drs blauw
2000
Daewoo Matiz SE rood 2000 20.000 km
Daewoo Lanos SX 3 drs roodmet. 1999
Daewoo Lanos pure4drsjgoudmet. 2001

7.750
8.950
9.750
met 1
5.950
Daewoo Nexia ÖERKOSffl - 996
Daewoo NubirayERKOCHïk 1999
9.950
Daewoo Nubira 5 dr SE zilvermet. 1999
9.950
€17.950
Daewoo Tacurr^ÉRKOC^met- 2001
Daewoo Leganza 2,0 SX zilvermet. 2001
€17.950
Daihatsu Sirion Xti groenmet. 2000
€ 8.450
Fiat Panda zilver 2002 12.000 km
€ 5.750
Fiat Palio weekend zwart 1999 74.000 km
€ 8.450
Ford Mondeo 1,6 CLX blauwmet. 1995
€ 4.950
Hyundai Accent sport zwart 2001
€11.950
Lancia Y 1,1 zilvermet. 1998 58.000 km
€ 6.750
Nissan Almera 1,6 GX rood 1998 65.000 km € 9.250
Peugeot 206 XT diesel groenmet. 1998
€ 9.500
Renault Clio 1,4 stuurbekr.rood 1994
€ 3.500
Seat Cordoba vario SXE groenmet. 1999
€10.950
Subaru Justy aifyÉRKOCÏfljiet 1991
€ 1.950
Suzuki Baleno sport rood 1999 27.000 km
€ 8.950

Voor de rest van ons aanbod kijk op www.grootjebbink.nl

WWW. HERWERS.NL

Classic Bj. 1996
kleur: zwart 53.000 km,
trekh. lm velgen, airbag

€18.900
Ford Focus 1.6 16VGiha 5-drs 1998
Opel Vectra Station 1.6 16V Sport ed. 2001
Opel Vectra Station 2.2 1 6V Dti Sport ed. 2001
Opel Omega Station 2.5 TD Elegance 2001
Opel Frontera 2.5 TDS GLS Wagon 1997

« « • AUTO HERWERS

[l_SSA|\y

Honda Accord Type "R" 2.2i vtec wit 1999
Audi A3 1.8T Ambition 150 pk rood 2000
Honda Civic 1.5 vtec-E 5-drs zwart 2000
Honda Civic 1.5vtec-E 3-drs groen 1999
Volkswagen Transporter 2.4D lang wit 1997

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

Alfa 156
1.9JTDAirco
i.z.g.st. zilvergrijs
www.vangeldereautos.nl

€ 8.950,-

Citroen ZX 1.6 groenmet. 1996
€ 4.500
VEEWAGEN Daf 800 TD 1989 wit (4 paards)
€ 6.500
Hyundai Lantra Station 1.6 LPG groenmet. 1999 € 7.500
Mazda 626 sed. 1.8i LX airco. Blauwmet. 1997 € 6.500
VW GolflV 1.9 Sdi blauwmet 2000
€12.750

ons occassionaanbod te
omen bekijken mag altijd
DE AUTO CONTACT AUTOBEDRIJVEN

prettige vakantie!

€3.750- €10.250
6 x Nissan Micra '94 - '02
€ 3.950 - €18.950
4 x Nissan Primera '93 - '02
4-drs 1997 €11.950
Nissan Maxima 2.0 SE
Deawoo Espero 2.0 CD
4-drs 1996 € 3.950
Deawoo Leganza 2.0 SX
4-drs 1998 € 8.950
Ford Mondeo 1.8 Business
5-drs 2001 €15.950
1993 € 5.850
Honda Accord 2.0 Aerodeck
Jaguar S-Type 3.0 Executive Aut. 4-drs 2000 €39.500
VWGolf1.9Tdi
5-drs 1999 €14.250
Renault Megane Coupe 1.6e
3-drs 1998 €10.850
Toyota Yarisl.O WTi
3-drs 1999 € 8.950
Toyota Avensis 1.8 Linea Terra 4-drs 1998 €11.950
VW Passat Variant 2.3 VR5 Comfort Line 1999 €15.950
VWGolfGti
1987 € 2.950
Automaten
Nissan Micra 1.4 Clair Airco
3-drs 2002 €12.750
Nissan Primera 2.0 GX
5-drs 1998 €11.350
Nissan Primera 2.0 CVT M6 Tekna Plus
2002 €31.000
Nissan Almera Tino 2.0 CVT Ambience Navi 2002 € 23.950
Mitsubishi Space Wagon 2.4 GLX
2000 €19.950
Opel Vectra 1.8 16V CD
4-drs 1997 verwacht
Diesels
Nissan Almera 2.0 Pulsar Comfort 5-drs 1999 €10.900
Nissan Almera Tino 2.2 di Luxury 5-drs 2001 €19.950
Nissan Terrano II 2.7 Tdi SE 7 pers.
2000 € 32.500
incl. BTW
Renault Scenic 1.9 Dti RT
5-drs 1999 €14.250
Rover 420 AC
5-drs 1999 € 9.950
VW Golf 1.9 Sdi Airco
5-drs 1999 €10.950
Grijs Kenteken
Nissan Terrano II 2.7 Tdi SR
3-drs 1997 €16.950
Nissan Terrano II 2.7 Tdi Comf. 3-drs 2000 € 16.950
exd. Btw
Mercedes Vrto 110d Dubbel Cabine
1996
Renault Master 2.8 Dti L2H2 T33
1999 €13.500
exd. Btw
MPV
Nissan Almera Tino 1.8 Ambience 5-drs 2001 €18.950
Nissan Almera Tino 1.8 Luxury 5-drs 2001 €19.950
Honda Shuttle 2.3 IES 7 pers. 5-drs 2000 €21.950
Renault Kangoo 1.4 RT
5-drs 1998 € 9.950
Renault Kangoo 1.9 Dti Fidji
5-drs 2000 €11.950
Renault Scenic 1.6 RN
5-drs 1998 €11.950
Renault Scenic 1.9 Dti RT
5-drs 1999 €13.950
Renault Espace 2.0 16V RXE
5-drs 1999 €21.500
Renault Espace 2.0 16V RXE
5-drs 2000 €25.900
iKruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

CHMOND

BRADERI
Grote
braderie
in
Wichmond
Net als andere jaren organiseert biljartvereniging Krijt Op Tijd weer een
braderie en wel op:

zaterdag 26 juli
van 12.00 - 21.00 uur en

zondag 27 juli
van 12.00 -18.00 uur.
De braderie zal plaatsvinden
in de Dorpsstraat en de
Hackforterweg.

Er zullen veel kramen en
vermakelijkheden zijn en ook aan de
kinderen is gedacht
zoals een draaimolen, treintjes,
snoepkraam, grabbelton en andere
spelletjes.
Ook een hapje en een drankje zal niet
ontbreken zoals een viskraam,
poffeitjes- en wafelkraam, een bakker
met vers gemaakt gebak en koeken en
natuurlijk de tap voor een drankje.
KOT hoopt dat deze braderie weer net
zo mooi, druk en gezellig zal zijn als de
voorgaande jaren.
Biljartverenïging KOT doet z'n uiterste
best.
Mocht men nog vragen hebben, dan kan
men contact opnemen met
telefoonnummer (0575) 44 12 85.
Hopend u ook te mogen begroeten,
verbHjvenwij,

• Wij hebben binnen 3O zitplaatsen
• 3 biljarttafels
• Cafetaria-afhaal
• Leuk ingerichte feestzaal
voor 5O personen
• Barbecuen
• Gezellig aangekleed terras
voor 50 personen

Bilj artvereniging
Krijt Op Tijd
Wichmond

JAAP EN WIL
VAN HERWAARDE
TOT ZIENS BIJ

Landini
Niemeyer
Vicon
Schrijver
Veenhuis
Holaras
Gallagher
Stiga
Karcher
Zenoah

TIMMERFABRIEK

d f/i

BESSELING ev
BV Landbouwmechanisatiebedrijf

H. ARENDS
Machines voor land- en tuinbouw
Gereedschappen • Hogedrukreinigers
Afrasteringen • Beregening.
Wichmond • Tel. 0575-441688
Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-464360

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

• kozijnen • ramen • deuren
• trappen • interieurbouw
• winkelbetimmeringen
• draaivalramen • schuifpuien
• alle voorkomende timmerwerkzaamheden
Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker
Tel. 0575-520881 / Fax 0575-526662

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN

Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361

De bewoners van de

A

CAMPING
KLEINESTEEGE
Hackforterweg 33, 7234 SH Wichmond
Telefoon (0575)44 1992

Wij wensen u een gezellige braderie.

wensen iedereen
een gezellige braderie.
Doe mee aan onze knapzaktocht.

MERFEESTEN
Zutohen
23 juli : Verzamelmarkt + braderie
30 juli :Braderie
e aug.: Braderie + wielerronde
13 aug.: Pasar Malam

Tuinverlichting

Bij vele winkeliers:

Fun- en kortingshoppen.

Barbecues
Betonbarbecue

's avonds vanaf 19.00 uur:

r—i

HARMSE

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

De woonwinkel
van Warnsveld
• PMC bordüur/haakgarens •handwerkstoffen « Kaaslinnen • Aida • Aidaband
• Beiersbont • Jobelanstofferi
• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol
Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

m

live muziek

(op diverse podia)

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

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

Denkt u
over
ADSL?
Vraag eens
naar de
mogelijkheden
(alleen voor de
zakelijke markt).

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

Horeca-avondfeesten

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:
Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever
en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

Adverteren in Contact?

Telefoon
(0575) 55 73 10

Vraag naar onze
uitgebreide mogelijkheden.

Kijk
voor

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

Deze week supervoordeel

nieuws

Runderlappen

ook op:

Gekruide ribjes
Vleesreepjes of
shoarmavlees

Wees waren voordeel

3 soorten voorgesneden
1 kilo €4."

heerlijk braadvlees

1 kilo €2."

vleeswaren
2.99

500 gram € 2.99

Spare ribs
naturel of gemarineerd

...
1 kilo €4-

Elke week op de markt in Vorden

Wij gaan op vakantie
van 28 juli t/m
8 augustus.

uw vakslager DIJKGRAAF

Fret verjaagt marters

Stichting Oranjecomité Vierakker-Wichmond

Verlichte tuinen en objecten
Oranjecomité Vierakker-Wichmond vraagt ook dit jaar weer
de medewerking van de inwoners om deel te nemen aan de
verlichte tuinen- en objectenwedstrijd.
Het comité hoopt dat zich weer
een groot aantal deelnemers zal
aanmelden voor dit project. Het is

de bedoeling dat er in twee categorieën gekeurd wordt door een
deskundige jury die bestaat uit de
heren Jan Arends van hoveniersbedrijf Gebr. Arends en Jaap Kettelerij, voormalig hovenier in Vorden. De doelstelling is: wie heeft
de mooist verlichte tuin of object.
Aanmelden kan voor l augustus
bij Ludger 2 in Wichmond.

Storm raast
over Achterhoek
De storm die op woensdagavond 16 juli 2003 tussen 19.00
en 2230 uur over met name de
Achterhoek raasde heeft vele
bomen geveld en straten en kelders onder water gezet.
Ook enkele tenten werden door de
wind beschadigd. Het ging hier
met name om het gebied gelegen
tussen Vorden en Winterswijk.
Op het kantoor van Pensioen Perspectief Harmsen (de voormalige
SNS Bank) heeft vorige week een
zeer bijzondere actie plaats gevonden. Het doel was het verdrijven
van een groep steenmarters die
zich o.a. in de katacomben van dit
pand een logeeradres hebben toegeëigend.

De politie, brandweer en de gemeente zijn de gehele avond en
een deel van de nacht bezig geweest met het opruimen van bomen zodat het verkeer weer zijn
doorgang kon vinden. Kelders werden leeg gepompt.
De politie moest een aantal wegen
tijdelijk afzetten i.v.m. omgevallen
bomen daarnaast kwamen bij de

Dat er steenmarters zitten is duidelijk te merken : her en der half
opgegeten dieren, vreselijk gestommel in het pand en... met enige regelmaat de geur van kadavers
in je werkkamer.

Zomertocht met
200 deelnemers
De Vordense Rijwiel en Toerclub
"De Achtkastelenrijders" organiseerde zondag de zgn. "Zomertocht". Een fietstocht over een afstand van 40 kilometer, welke was
uitgezet door Freek Willemsen.
Men kon zowel bij "De Herberg" in
Vorden als bij "De Luiffel" in Ruurlo startten. In Vorden vertrokken
ca.150 fietsers, terwijl vice-versa
vanuit Ruurlo 50 personen op de
flets stapten voor een rit langs
fraaie weggetjes tussen beide
plaatsen.

Steenmarters zijn beschermd, dus
'"een veilige en bijzondere methode
is om ze te verdrijven door hun vijand : de fret.
Daarvoor kwam Ad Buscher met
zijn Freek de Fret in actie. Inderdaad, Freek wist precies aan te ge
ven waar de marters zitten en hoe
hun jachtroutes lopen. Onderzoek
van Freek wees uit dat het om "een
bende" van ca. 6 steenmarters gaat
die kennelijk in de kern van Vorden zich met enige regelmatig te
goed doet aan vogels, kippen, muir
zen, etc.
Doordat Freek zijn geur op de
"hangplekken" van de steenmarters afgeeft (en door het plaatsen
van zgn. "geurmarkers" op de
meest favoriete hangplek) is de
verwachting dat de steenmartersbende voortaan elders "de beest
zal uithangen". Op de foto ziet U
hoe Freek de Fret onder begeleiding van zijn baas Ad Buscher zijn
onderzoek aanvangt.
DIERVRIENDELIJKE
OPLOSSINGEN:

STEENMARTERS OP ZOLDER

De steenmarters (Martes foina)
zijn moeilijk te onderscheiden van
de boommarters. Ze zijn zo groot
als een poes en hebben een grijsbruine vacht en een witte keelvlek.
Marters krijg je zelden te zien, omdat ze vooral 's nachts leven.
Ze leven in een kleinschalig landschap in de buurt van menselijke
bebouwing, 's Zomers in holle bomen en flinke nestkasten, 's winters onder daken, in spouwmuren
rf
jf in kruipkelders. Ze veroorzaken
wel eens schade aan kabels en leidingen van geparkeerde auto's.
Steenmarters eten naast muizen,
vogels en eieren ook insecten en
vruchten.
Een dier dat de laatste jaren meer
en meer zijn intrek neemt op zolders is de Steenmarter. In tegenstelling tot vijftien jaar geleden,
toen we enkel in Zuid-Limburg
Steenmarters konden aantreffen,

politie enkele tientallen alarmmeldingen binnen welke door de
storm geactiveerd waren.
De brandweer moest ter plaatse
komen bij branden in Groenlo aan
de Hartenbroeksweg, hier ontstond
na blikseminslag een woningbrand.
De zolder van de woning ging
verloren.
Verder ontstonden door blikseminslag woningbranden aan de Europaweg in Zieuwent en in Hummelo/Keppel aan de Dorpsstraat en de
Hoefkensweg. De totale schade is
nog niet bekend.
Tijdens de storm hebben zich geen
persoonlijke ongelukken voorgedaan, wel is er veel materiele
schade. De totale schade van de
storm is niet bekend.

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield in de Oude Yssel
bij Keppel voor de seniorleden de
zesde competitiewedstrijd. Hieraan werd door 15 vissers deelgenomen, die in totaal 3270 gram vis
vingen.
De uitslag was als volgt: l M. Huetink 600 gram; 2 J. Sloetjes 580; 3
W. Vreeman 510 gram; 4 R. Eijkelkamp 490; 5 M. Dekkers 360 gram.
De volgende wedstrijd vindt plaats
op zondag 3 augustus in het Twente kanaal.

/s dit dierenbescherming of dierenbeulen?
heeft dit diertje ondertussen zijn
jachtgebied fors uitgebreid. Marters zijn geduchte roofdieren die
vooral jagen op muizen en ratten.
Jammer genoeg staan ook kippen,
duiven, eenden en konijnen op het
menu van de Steenmarter. Ons
kleinvee kunnen we enkel beschermen door de dieren 's nachts
in een degelijk en goed afgesloten
hok onder te brengen. Wanneer
men toch pluimvee 's avonds zou
voederen in plaats van 's ochtends,
kan men d ekippen of andere neerhofdieren gemakkelijk in het hok
lokken. Eenden daarentegen zoken bescherming op het water.
Wanneer ze een voldoende grote
vijver ter beschikking hebben, zijn
ze voor marters onbereikbaar.
Wanneer Steenmarters uw zolder
of vals plafond als woonplaats hebben uitgekozen, kan dat een groter probleem zijn. De dieren maken veel lawaai en kunnen soms
gaten in het plafond maken, de
isolatie vernielen of dode prooien
meeslepen tot op uw zolder. Steenmarters verjagen is niet altijd even
gemakkelijk. Sinds kort beschikt
het Natuurhulpcentrum over een
toestel dat een speciaal geluid
voortbrengt. Dit geluid, dat voor
de mens nauwelijks hoorbaar is, is
daarentegen ondraaglijk voor
marters. Wanneer zo'n toestelletje
op uw zolder geplaatst wordt, zul-

len de marters na enkele dagen
vertrekken. De marters wegvangen doet men echter niet. Het is
niet alleen erg moeilijk om een
volwassen marter te vangen, we
kunnen ook niet ander doen dan
het gevangen dier elders opnieuw
vrijlaten. Eenmaal vrij zal de marter opnieuw huizen en schuren opzoeken. Verjagen is daarom een
betere oplossing. Personen die vrezen dat de marter na het plaatsen
van het toestelletje weer terugkomt, kunnen een spuitbus met
een "anti-marter-spray" aankopen,
enkele malen per jaar een vleugje
op een stukje schuimrubber spuiten, zorgt voor een voor marters
ondraaglijke geur.
WAAR IS MEN MEE BEZIG?
MARTERS ZIJN BESCHERMD!

Dus deze mogen niet afgeschoten worden, zij kunnen zo rustig doorgaan
met het doden en uitzuigen, op een vreselijke manier, van kippen, fazanten
enz. enz. Met een fret gaat men de marters verdrijven naar een andere plek,
dan kunnen zij doorgaan met het doden van lievelingsdieren van kinderen
en fokkers. Sluit dus nachthokken goed
af want de kleinste opening weten deze
'moordenaars' te vinden. Waarom men
nog steeds het wildbéheer niet aan erkende boswachters overlaat is een
raadsel, deze mensen hebben echt verstand van wat leeft in de natuur!

HANDELSDRUKWERK
BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN
ETIKETTEN - KETTINGFORMULIEREN
VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJS

drukkerij

Weevers

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

www.financial-freedom.nl

Ook in uw regio kent

LEEGVERKOO

D

Alle laatse dames- en
herenmode

de Bos Makelaardij og
prima de weg!
Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

€10,-€12,50 €15,€20,- €30,-

H ê

Zaterdag a.s.
de laatste kans:
vanaf 14.00 uur
alle artikelen

TEUNISSEN

CZD

M O D E
Daarna zijn wij 3 weken gesloten om de mooiste
modewinkel van de Achterhoek te realiseren.

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

UEBERLE

Landbouwmechanisatie- en konstruktiebedrijf

SCHOORSTEENTECHNIEK
'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!'

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

sieraden
uurwerken
taxaties

Zutphensaoeg 7
7257 DG Vorden
Tel. 0575-557505

Rechtstreeks uit magazijn:

nieuwe zonnehemels
zonnebanken

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

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

Theater
Onder de Molen

Vorden
Lindeseweg 29, Vorden
Tel. (0575) 55 69 87

Iedere vrijdag en zaterdag:
MOSSELEN / SPARE RIBS / SLIBTONG
Onbeperkt voor € 15.00

Theaterorkest
The Mills
Fathers
Diny Hiddink
(Zie ook persbericht)

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

Wat wij bieden:
afwisselende werkzaamheden in een modern bedrijf met een
brede klantenkring en een passende beloning overeenkomstig
de werkzaamheden.

'Iel, (0544) 37 12 87, www.rdjriiik.ni

Voor informatie kunt u contact op nemen met de heer D. Wensink
van Fa. Wensink te Ruurlo, tel. (0573) 45 12 48.

uw trap bekleed
met een oersterk tapijt

Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand adres:
Fa. Wensink, Haarweg 3, 7261 LE Ruurlo
www.wensink-ruurlo.nl - VCA gecertificeerd

keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd i nel. 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°

Woensdagavond 23 juli

met de volgende eigenschappen:
• goede motivatie
• flexibel
• kennis van traktoren en machines
• leeftijd 20-45 jaar
• eventueel in bezit van diploma VCA en vakdiploma's
• in bezit van rijbewijs BE

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

JRK uw tapijtspecialist
AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

Voor onze afdeling landbouwmechanisatie zijn we op zoek naar een

REIJRINK

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

We zijn een landbouwmechanisatie- en konstruktiebedrijf wat
werkzaam is in de regio van Ruurlo en omstreken.
Onze werkzaamheden bestaan uit handel en reparaties in en
aan traktoren, landbouwmachines en aanverwante zaken,
alsmede konstruktiewerken in de ruimste zin van het woord.

eerste monteur

SIEMERINK
opticiön/juweller
brillen
tntactlmzrn
barometers

Fa. Wensink

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.
Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.
Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
7 6 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,
prijzen vanaf € 795.-.

Dubbele spaarpunten!
verf

Tijdelijk dubbele
spaarpunten bij
elke besteding van

behang
gordijnstof
tapijt
vloervinyl

€12,50.

marmoleum
laminaat
parket
binnenzonwering

Dus dubbel zo snel
€12,50 korting!

schilderwerk
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

behang- en
stoffeerservice

De actie loopt t/m 9 augustus 2003.

HARMSEN
deco

x

x

HOME

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

Diny Hiddink
in het Theater Onder de Molen
\

Het varietéprogramma „Verhalen en Muziek" kreeg inmiddels
een warm onthaal van het publiek. Dit varietéprogramma
wordt a.s. woensdagavond 23
juli voortgezet met het Theaterorkest The Mills Fathers.

In de avond van 16 juli hield een
hevig noodweer Ruurlo stevig
in zijn greep. Bij boter-, kaas- en
kampeerboerderij 'n Ibink aan
de Arfmanssteeg sloeg het toe:
51 kinderen van zeven tot
twaalf jaar, afkomstig van een
landelijke, kerkelijke jeugdafdeling die daar een weekje kampeerden, kwamen met hun begeleiders (11) in de striemende
regen en orkaanachtige wind te
staan.

Het orkest is versterkt door de bekende accordeonnist Tony 'Toots'
Fraas, de fameuze pianist Tony
Moon, John Grandhouse bas en de
zanger Boris Tomas die, op bezoek
in Nederland, graag weer optreedt
in het Theater onder de Molen met
zijn mooie acoustiek.

»

Diny Hiddink, geliefd in en buiten
Gelderland, blijft de Anny M.G.
Schmidt van de Achterhoek en vertelt haar hilarische verhalen op
onnavolgbare wijze. Er zijn verscheidene bezoekers die speciaal
voor haar komen, een bepaald verhaal nog eens willen horen. Heel
bijzonder is dat bezoekers bij
binnenkomst kunnen vragen naar
bijzondere verhalen uit Hiddinks
grote repertoire. „Dat heb je niet
in Carré!" is dan ook het motto
van het gezellige Theater onder de
Molen. Ook Peter Hoefnagels vertelt ontroerende verhalen. Hij
brengt in samenspel met The Mills
Fathers enkele markante cabaret-

Woensdag 23 juli zal het eerste
Zomerfeest van start gaan. De
markten worden omgetoverd
tot een grote braderie waarbij
op de Zaadmarkt de traditionele verzamelmarkt wordt gehouden.
In de Laarstraat kan men zijn slag
slaan bij de rommelmarkt waar
voor kleine prijzen misschien wel
een heuse Van Gogh kan worden
gekocht.
De Schouwspelers zorgen voor
spetterend straattheater waarbij
Zutphen zich kan opmaken om
een echte degelijke Engelse familie te ontmoeten. Dit achttallige
gezelschap bestaat uit de heer des
huizes en zijn high society vrouw.
De butler en de dienstmeid hebben de handen vol aan de twee
kinderen in schooluniform en de
Engelse Bobby, politieagent en
vriend des huizes, houdt een oogje
in het zeil. Tijdens hun afzonderlijke dwaaltocht door de stad komt

De storm had hun tenten de lucht
in geblazen en alles was in luttele
minuten doorweekt. De familie
Zoeteman van 'n Ibink hield het
hoofd koel en belde de brandweer.
Toen die een eerste helpende hand
had geboden maar verdere hulp
uitbleef, werd het Rode Kruis afdeling Ruurlo om veldbedden, dekens en kussens gevraagd. Het Roliederen ten gehore. Het bleek een
groot succes en het programma
wordt in die richting uitgebreid,
zodat bezoekers die meermalen
naar het woensdagavondprogramma komen, vaak opnieuw verrast
worden. De cabaretcyclus wordt
geopend door Dr. Henk Doll met

het gezelschap elkaar regelmatig
tegen en zal nietsvermoedende
passanten vragen om een familie
foto te maken. Dat dit niet zomaar
lukt zal voor iedereen duidelijk
zijn.
In de Burgerzaal kan men genieten van Lidewij. De fluisterboten
hebben hun dienstregeling uitgebreid om de vele bezoekers de
mooiste plekjes van Zutphen te laten zien en diverse streetparades
zorgen voor een gezellige muzikale omlijsting.
De binnenstadondernemers zullen hun 'fun- en kortingshoppen'
introduceren waardoor de bezoekers en kopers kunnen profiteren
van speciale kortingen en acties.
De deelnemende ondernemers
zijn herkenbaar aan raamposters.
In de avonduren zorgen diverse
horecaondernemers dat de stad
bruist. De taps zijn aangesloten, de
terrassen staan klaar en op de diverse podia zullen diverse bands
optreden.

een fraai oud lied dat de lachlust
in gang zet.
Reserveren aanbevolen bij Theater
onder de Molen, Lindeseweg 29.
Zie ook: www.theateronderdemolen.nl voor gratis ontvangst
van de programma's.

Wat en waar kan men zoal verwachten:
• In de Laarstraat, bij restaurant
De Ruif zullen 'de Sleppers' met
gezellige slepperige muziek uut
Reurle (Ruurlo) en omstreken
met de muziek en liedjes van Dire Straits tut an BoiFoiToch zorgen voor de sfeer.
• Fierrot, Caramba, Efese en LaVenezia kozen voor 'Groove It', een
professionele soul/funckband
die zal zorgen vor het nodige ritme op de Houtmarkt
• De Wijnhuistoren en Camelot
laten 'Time' voor u optreden.
Een softe rockband die naast gecoverde bekende melodieën ook
eigen werk ten gehore zal brengen aan de Groenmarkt.
• La Bicyclette en de Dwaasheid in
de Vaaltstraat zorgen ook weer
voor het nodige muziekgebeuren. Helaas was de naam van de
band bij uitgave nog niet bekend.

HANDELS
DRUKWERK
Uw handelsdrukwerk is
het visitekaartje van uw
bedrijf.
Laat het professioneel
door ons verzorgen!

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

drukkerij

Het Rode Kruis helpt
onvoorwaardelijk ook bij
plaatselijke rampen

Weevers

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

de Kruis Ruurlo beschikt niet zelf
over deze zaken, maar kan daarvoor altijd een beroep doen op Zutphen en Lochem uit hetzelfde regionale verband Achterhoek
Noord.
Binnen anderhalfuur kon men de
Rode Kruiswagen uitladen bij caférestaurant Mentink aan de Groenloseweg, dat royaal een grote zaal
ter beschikking had gesteld om de
kinderen op te vangen en droog
onderdak te verlenen. De schrik
zat er bij de kinderen goed in, dat
was duidelijk. Maar omstreeks
middernacht lagen ze allemaal
netjes op hun veldbedden bij te komen van het grote, angstige avontuur.
Het Rode Kruis had zijn slogan
„Het Rode Kruis helpt onvoorwaardelijk" ook bij deze lokale
ramp weer waargemaakt.

Oproep Rode Kruis aan
mensen met een handicap
2003 is uitgeroepen tot Europees Jaar voor mensen met een
handicap. In het kader hiervan
worden in heel Europa, dus ook
in Nederland activiteiten georganiseerd voor en door mensen
met een handicap.
Ook onze regio wil daarbij niet
achterblijven en daarom heeft het
Nederlandse Rode Kruis, District
Achterhoek Noord, omvattende de
gemeenten Zutphen, Warnsveld,
Vorden, Lochem, Gorssel, Ruurlo
en Hengelo Gld het initiatief genomen voor de organisatie van een
ontspanningsavond.
Deze avond zal gehouden worden
op 24 oktober in De Keizerskroon
te Ruurlo. Het Rode Kruis heeft inmiddels al contact opgenomen
met instellingen en gezinsvervangende tehuizen waar mensen met

een handicap verblijven.
Er zijn echter ook een groot aantal
mensen met een geestelijke en/of
lichamelijke handicap die zelfstandig wonen of nog thuis bij de
ouders wonen. Van deze mensen
hebben wij geen adressen. Ook
voor hen is deze ontspanningsavond bedoeld en zijn van harte
welkom. Als zij deze avond willen
bezoeken gelieve zij contact op te
nemen met onderstaand persoon
(voor vervoer kan zonodig gezorgd
worden).
De toegang tot deze avond is geheel gratis evenals de koffie, een
drankje en een hapje. Ook instellingen en tehuizen die nog niet
door het Rode Kruis benaderd zijn
kunnen zich melden bij onderstaand persoon. Mevr. L. Telman,
Vorden, tel. (0575) 55 05 21

Kijk voor nieuws ook op:

SPANNEVOGEL
, u/ oo&?

vuy'

compleet gelegd/ met

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

e*v "hoekje*

49.95 p .m2.

GRATIS
BARBECUE
PAKKET
VOOR
4 PERSONEN

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

TAPIJTEN, VINYL
GORDIJNEN

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

HOijSLAG

De beste keus !

59.95 D.

10%.

diverse combinatiemogelijkheden

GRATIS
BARBECUE
PAKKET
VOOR
4 PERSONEN

Weevers Net b.v. is een klein IT-bedrijf met 6 medewerkers,
de belangrijkste diensten zijn systeembeheer (rernote en op
locatie), software ontwikkeling (PHP/MySQL) en webdesign.
Zusterbedrijven van Weevers Net zijn Drukkerij Weevers in
Vorden, Wevo-druk in Zutphen, Grafisch Bedrijf Weevers Elna
in Lichtenvoorde en twee filialen: Studio Contact in Ruurlo en
Weevers Druk in Zelhem.
Bij de totale organisatie werken 55 vakmensen.

KARPETTEN
karpetten op voorraad

BUITENZONWERING

Bent u na de zomervakantie toe
aan een nieuwe uitdaging?

knikarmschermen, screens,
rolluiken; gratis montage
vcuo/

Slo^erCj Katerivik/ i*v Hengelo- Gids en/ TCeufjio^ef Kuenen/ £n/ K uurloDe actie met barbecuepakketten loopt van l juli t/m 30 augustus;
de bonnen voor de pakketten zijn geldig tot eind september 2003.

Wij zijn op zoek naar een:

systeembeheerder/programmeur m/v
U bent in uw functie verantwoordelijk voor
systeembeheer en PHP programmering.
Uw hoofdtaken zijn:
• Systeembeheer remote en op locatie bij onze
klanten. Hierbij is goede communicatie met de
klant over de problemen en oplossingen
belangrijk.
De omgevingen die wij installeren zijn
Windows 2000/NT 4.0 en Linux.

BANKSTELLEN - KASTEN - EETHOEKEN

wiet korting tot 50%!
Ruurloseweg 2, Hengelo GId, (Q575) 46 14 84 - Dorpsstraat 27, Ruurlo, (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl

• Programmeren in PHP/MySQL voor onze
software WN Call-IT, welke volledig in eigen
beheer is ontwikkeld.
Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke
sfeer en houdt van openheid.
Ervaring in soortgelijke functies is vereist.

Vakkundig personeel dat
direct kan worden ingezet is
Ben je net van school
schaars. Toch is dat precies
en wil je graag het
wat wij bieden. AB Oost is
A B oost
dé personeelsvoorziener
rietde k kersvak leren?
Bedrijkverzorging
voor bedrijven in Drenthe,
Overijssel, Flevoland en
Dan zijn wij op zoek naar jou!!!
Gelderland die op zoek
zijn naar (tijdelijke)
Voor een rietdekkersbedrijf zijn wij op zoek naar een jongeman (-vrouw)
ingewerkte medewerkers.
die dit vak graag wil leren. Het betreft werk voor een langere periode,
We zijn actief in de
waarschijnlijk enkele jaren.
agrarische sector, waarJe bent enthousiast en kunt zelfstandig werken. Een opleiding VMBO is
onder de melkvee-, varkenseen pre. Datje geen last hebt van hoogtevrees spreekt voor zich.
en pluimveehouderij,
tuinbouw en akkerbouw,
Onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer
maar ook in de bouw, grondgoed! Naast een uitstekend salaris zijn zaken als kilometervergoeding
weg- en waterbouw, metaalen verstrekking van werkkleding goed geregeld. Daarnaast is er de
sector, groenvoorziening en de
mogelijkheid om deel te nemen aan ons pc-privé-project.
transportsector.
Al zo'n 40 jaar schakelen
Interesse?
bedrijven in deze sectoren met
Neem dan contact op met AB Oost op telefoonnummer
succes onze gemotiveerde en
0900-9896 en vraag naar kantoor Zelhem. Langskomen kan
flexibele medewerkers in.
natuurlijk ook. Ons adres is: Hummeloseweg 16 in Zelhem.

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw CV en begeleidend schrijven t.a.v.
de heer L.G. Weevers.
Wilt u eerst wat inhoudelijk informatie over de
functie, neem dan contact op met
de heer R. Hendriksen, office-manager.
Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via
e-mail: vacatures@weevers.net

Weevers Net
Ballonvaren
in uw eigen regio
Aantrekkelijke
groepskorting.

Weevers Net

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

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval

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

• asbest (dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

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

"Normaal" zomerweer:

Goed voor de Vordense braderie!
De standhouders op de braderie
in Vorden waren het afgelopen
donderdagmiddag over één aspect duidelijk eens: "Blij dat we
vandaag te maken hebben met
een "normale zomerse dag" van
^ pakweg 23 graden. Voor bezoekers en dat waren er velen, een
aangenaam temperatuurtje om
over de braderie te slenteren.
Hier en daar wat kopen, een hapje en een drankje, gewoon gezellig. Opvallend de vele toeristen
die een kijkje kwamen nemen.
Met name de demonstraties van
diverse oude ambachten hadden

veel bekijks. Deze demonstraties
werden gepresenteerd door leden
van "Den Olden Tied" uit Winterswijk, Halle en Zieuwent. Manden
vlechten, houtsnijwerkers, een
touwslager, een mosterdmaakster,
kortom veel affiniteit met "grootmoederstijd". Diverse plaatselijke
verenigingen grepen middels diverse attracties, zoals sjoelen, Rad
van Avontuur e.d. de gelegenheid
aan om de clubkas te spekken.

rie zijn. Clown Henkie vermaakte
de jeugd optimaal met zijn malle
fratsen. Op het marktplein en
rondom de kerk, kermis, waarbij
jong en oud zich voortreffelijk vermaakten. Ook bewondering voor
de vuurspuwende "vuurvretersmid". Ook trok er deze donderdag
een zingende en spelende troubadour door het dorp. Hij tracteerde
het publiek op muziek uit de middeleeuwen.

het dorp te nemen of vertier te
gaan zoeken in de plaatselijke horeca. Gelukkig werd het tegen de
klok van achten droog, dus alom
tevreden gezichten bij de kermisexpolitanten, de standhouders op
de braderie en bij de bezoekers zelf
en niet te vergeten bij de plaatselijke VVV en VOV die deze Zomerfeesten voor de bevolking en de toeristen op touw hebben gezet.

Muziek ontbrak evenmin. Een
groep panfluiters speelde er lustig
op los, terwijl ook line-dancers
graag geziene gasten op een brade-

Aan het begin van de avond een
druilerig regentje, maar dat weerhield de "vaste" braderieganger er
niet van om toch een kijkje in het

De zomerfeesten werden vrijdagmorgen vervolgd met een "speciale weekmarkt" die aanvankelijk in
de feesttent op het parkeerterrein
bij hotel Bakker zou worden ge-

houden. Gezien het fraaie weer
werd hiervan afgezien en kregen
de marktkooplui een plekje in de
Dorpsstraat toebedeeld, het marktplein was immers in "bezit" genomen door de kermisattracties!
De marktkooplui lieten middels
leuke aanbiedingen het kopend
publiek merken dat zij ook aan de
"feesten" wilden meewerken. Datzelfde gevoel leefde deze dag ook
bij de kermisexploitanten. Dit alles onder het motto "vandaag een
speciale eurodag" d.w.z. lagere tarieven dan normaliter gehanteerd
worden.

Ridders met zwaard en kinderbraderie "succesnummers" op een bloedhete zaterdagmiddag

ste. In de Dorpsstraat stonden
liefst 64 kramen opgesteld. De opzet van een dergelijke braderie is
eigenlijk dat de kinderen met behulp van de ouders al het overtollige speelgoed van de zolder halen
en in de verkoop doen. Dit onder
het motto "opgeruimd staat netjes" maar bovenal om in deze vacantieperiode nog een leuk zakcentje te verdienen.
Eigenlijk zouden ze, "gekleed" in
een harnas, moeten vechten. Echter de extreem hete weersomstandigheden deed de ridders besluiten het "omhulsel" bij de edelvrouwen thuis te laten en in een wat
luchtiger tenue de strijd tegen de
vijand aan te binden. Dus werd het
zaterdagmiddag tijdens de zomerfeesten in Vorden een gevecht tussen ridders gestoken in prachtige
rode pakken tegen ridders in het

groen. Het werd een strijd op "leven en dood", met als resulaat: onbeslist.
Het publiek genoot met volle teugen van dit riddertheaterspektakel. En wat voor de kinderen ook
leuk was, ze konden meedoen en
vechten tegen de dappere ridders
uit de Middeleeuwen.Het gezegde
"in het zweet des aanschijns zult
gij Uw brood verdienen", was zeer-

wel van toepassing op de ridders,
want het zweet gutste hen tijdens
de demonstraties met stralen van
het gezicht. Met name die ene ridder die het toch op zijn plaats
vond, het publiek een harnas te laten zien. Al was het maar voor
eventjes!
Voorts op deze bloethete zaterdagmiddag een kinderbraderie. Voor
dit gebeuren een animo van jewel-

Speelgoed, je kunt het zo gek niet
bedenken of het was op de kinderbraderie te koop, puzzels, boeken,
platen, poppen, noem maar op,
het ging veelal tegen een "habbe
krats" weg. Tijdens de start van de
braderie, zo tegen de klok van
twee, heel veel publiek dat bereid
bleek een leuke duit in het zakje te
doen. Naarmate de middag verstreek en de zon steeds onbarm-

hartiger werd, nam de belangstelling af, maar toen waren de jongens en meisjes al druk aan het
geld tellen!
Een clown op stelten, bekeek met
een glimlach op zijn gelaat vanuit
grote hoogte, al deze bedrijvigheid
onder zich.
De jeugd kon zich deze zaterdag
tevens uitleven op een groot
springkussen, dat in de vorm van
een kasteel, in het dorp was geplaatst. De line-dancers uit Doesburg verdienen een compliment
dat zij er in deze "oven" desondanks een wervelende show van
wisten te maken, waarbij de dansers toch wel met jaloerse blikken
naar de volle terrassen keken,
waar de bezoekers zich een frisdrank of een pilsje goed lieten
smaken!

Arjan Klein Geltink wint Vordens Songfestival:

Vorden heeft kaskraker in huis

Brandweer Vorden.
den om de nummers allemaal hele
maal tot hun recht te laten komen.
Zo waren de achtergrondzangeressen bij het nummer 'Step right up!'
dan ook uitstekend gekozen. Het
was helemaal af!
Arjan Klein Geltink.
"Nee, dit had ik echt niet gedacht. Ik ging er helemaal van
uit dat de dames van 'La Belle'
zouden winnen", zegt winnaar
Arjan Klein Geltink vlak na afloop van de prijzenuitreiking
van het Vordens Songfestival. De
Vordense Robbie Williams
wordt op dat moment van alle
kanten gefeliciteerd. "Ik ben
echt sprakeloos!"
Eigenlijk stonden er zaterdagavond na afloop van het Songfestival alleen maar winnaars op het podium. In de eerste plaats natuurlijk

de vijftien deelnemers die stuk
voor stuk een puike prestatie neerzetten. Voor de jury was het dan
ook geen gemakkelijke beslissing
om de uiteindelijke winnaar aan te
wijzen. Maar wie ook absoluut een
pluim verdiend hebben, zijn de Ie
den van Kas Bendjen. In recordtijd
breidden zij hun repertoire uit met
vijftien nieuwe nummers die alle
maal even 'strak' werden gespeeld.
Samen met Klaas en Loke Bakker de mede-initiatiefnemers van dit
muzikale spektakel - heeft Kas
Bendjen een absolute kaskraker
huis. Het centrum van het dorp

stond zwart van de mensen. Niet alleen de feesttent was tot de nok toe
gevuld, maar ook in de hele Dorpsstraat was het één groot feest!
Anja Supardo had op zaterdagavond de lastige taak om de aftrap
van het Songfestival te verrichten.
Ze wist echter op prima wijze het
nummer 'Is she really going out
with him' van Joe Jackson neer te
zetten. De jeugdige Timmy van Lingen bracht ook een uitstekende
prestatie op de planken en deed
Idol-winnaar Jamaï verbleken. Het
moet gezegd dat de leden van Kas
Bendjen er alles aan gedaan had-

PROMOTIE
De vrijwilliger brandweer sloot het
eerste gedeelte voor de pauze af
met 'Mooi man' van Mannenkoor
Karrespoor. Het was wel te merken
dat de heren enkele zanglesjes hadden genomen bij Piet Piersma van
het Vordens Mannenkoor. Het was
sowieso een goede promotieavond
voor het Vordens Mannenkoor.
Piersma deed namelijk ook zelf
mee en kroop in de huid van de oude rocker Peter Koelewijn. Het gak
ging er volledig van af. Maar ook
koorlid Freddy Hoogendoorn wist
met het nummer 'Mallebabbe' van
Rob de Nijs de feesttent aan het deinen te krijgen. Dit leverde hem uit-

eindelijk een derde plaats op.
De tweede plaats was voor Frank en
Lotte die met veel passie het nummer 'Paradise by the dashboardlight' van Meatlof zongen. De absolute uitsmijter van de avond was
ongetwijfeld 'La Belle'. Oftewel
Maartje, Marieke, Lotte en Chantal.
Met veel overtuiging - en met vier
dijken van stemmen - brachten zij
de Moulin Rouge in Vorden. En dan
natuurlijk Arjan Klein Geltink. We
kunnen er niet omheen. De avond
ervoor had hij op het podium in De
Herberg nog enkele nummers ge
zongen. En natuurlijk de nodige
biertjes gedronken. Zijn stem was
zaterdagmiddag bij de repetities
dan ook nog ver te zoeken. Maar zaterdagavond stond de zanger van
de band 'Fuel' er weer. En hoe! Met
dezelfde gespeelde arrogantie zoals
Robbie Williams dat doet. Alles
klopte bij zijn optreden. En dat zag
ook de jury!
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Gepaneerd of ongepaneerd,
met een citroentje zijn ze
weer overheerlijk"

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd
Kilo
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Witte bolletjes
Zak 10 stuks
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Jeanette Palsma, medewerkster
PLUS Bakker in Graft de Rijp
IJsbergsla
Per stuk

Appelsientje
Pak 1 liter

L
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Witte druiven
Pitloos
500 gram

29
Hoegaarden
Witbier

U
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GEGARANDEERD

99
Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

NERGENS
GOEDKOPER

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

2* bus
naar keuze
GRATIS

U

l

PLUS
Gevulde
koeken
Pak 300 gram 0.99
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l NERGENS l
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2* pak
GRATIS

SEGARANDEERD^V

Meikan
Vanille yoghurt
Pak 1 liter jO^T

O.

Hamlappen
Kilo

Pikant belegen kaas
Vers van het mes. Aan het stuk
Kilo

c69

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

lp NERGENS l
VGOEDKOPER 1

99

L

Gegrilde
achterham
150 gram

Morlax
Noorse zalm
Pakje 200 gram

'••**^**^H1É GEGARANDEERD^

Set 6 f lesjes a 30 cl.

GEGARANDEERD^V
NERGENS l
GOEDKOPER j

PLUS
Vruchten siropen
Keuze uit oa:
bosvruchten,
aardbei
of sinaasappel
Bus 75 cl.
1.99

.

MERGENS
5OEDKOPER

|

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil
wordt direct aan u terugbetaald.

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

Korenlanders
Keuze uit diverse soorten.
Vers uit eigen oven
Heel ca. 800 gram

35
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
30 /03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 juli 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!

