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Kinderbraderie een groot succes!

Kermis Vorden

Voor meer foto's zie

www.contact.nl

ren uit op een boel geld en kostbaarheden, maar helaas voor hun,
ontsnapte de prinses. Het volk
dacht er ook een slaatje uit te kunnen slaan en kozen iemand uit die
zogenaamd de prinses was. Aange
komen bij het paleis stak de koningin hier een stokje voor en be
loonde het volk met een zak vlooien en luizen.
Deze zogenaamde Rode Prinses
was erg blij dat op een gegeven
moment de echte prinses verscheen en zij weer terug kon gaan
naar haar eigen vertrouwde omge

ving. Gelukkig liep het dus ook dit
keer goed af. Na de musical werd
er officieel afscheid genomen van
groep 8. Ze kregen allemaal een
prachtige groepsfoto en een pennenset van de school. Dankzij Jan
üenekamp, die ook nu weer het
geluid verzorgde, kon het publiek
alles uitstekend verstaan.
Ook de leerkrachten werden door
de Ouderraad nog in het zonnetje
gezet, middels een prachtige
plant. Alle kinderen, ouders en
teamleden kunnen terug zien op
een schitterende avond.

25 jaar Braderie
Wichmond
Net als andere jaren organiseert biljartvereniging Krijt op
Tijd weer een braderie, en dit
jaar op zaterdag 4 en zondag 5
augustus.
De braderie zal plaatsvinden in de
Dorpsstraat en de Hakforterweg.
Bijzonder dit jaar is wel dat het 25
jaar geleden is dat het startsein
voor de eerste braderie werd gegeven en daarom wil de organisatie
er dan ook een extra mooie en grote braderie van makt-n.
Het zag er vrijdagmiddag qua
weersomstandigheden even beroerd uit. Een half uur voor de
aanvang van de kinderbraderie,
een hevige plensbui.
Nijverige vaders en moeders waren toen al volop bezig met het installeren van de kramen, die door
de VW gratis beschikbaar waren
gesteld. Gelukkig slechts één kortstondige bui, want toen de brade
rie 'officieel' van start ging, brak
het zonnetje door, waardoor er
toch nog veel publiek op deze kinderbraderie afkwam.
De parkeerplaats van hotel Bakker

was mudjevol. De kramen tot 'de
nok- toe' gevuld met over het alge
meen heel veel speelgoed. 'Een
perfecte manier om op deze manier van een hoop spullen af te komen', zo vertelde een moeder, terwijl haar kroost iedere keer in het
"potje" keek om te tellen hoeveel
geld er al binnen was! Dat in welvarend Nederland veel kinderen
thuis overstelpt worden met cadeaux, bleek wel uit het grote aanbod.
Vaders en moeders (ook oma's en
opa's) die met resp. kinderen en
kleinkinderen de kinderbraderie
bezochten, hadden de grootste

moeite hen in het gareel te houden. Bij elk stalletje werd gestopt
en graaiden kinderhandjes naar al
het moois wat voor hen lag uitgestald.
Er was nog meer vermaak. De kinderen konden zich laten schminken en 'torenhoog' op stelten een
clown die met zijn fietsende assistent allerhand gekke fratsen uithaalde. Na afloop alom tevreden
gezichten want er was goed verkocht. En daar ging het uiteinde
lijk om. Met de vancanties in het
vooruitzicht een extra zakcentje!
Verder in Contact meer kermis
nieuws.

Geslaagde musical
groep 7 en 8 Dorpsschool
Afgelopen woensdag 18 juli
heeft groep 8 van de Dorpsschool op een prachtige manier
afscheid genomen van hun vertrouwde basisschool.
Ze voerden, samen met groep 7, de
musical 'De Rode Prinses' op, ge
schreven door Paul Biegel. Vanaf
dit jaar is er gekozen voor een andere opzet voor deze feestelijke
avond. De voorgaande jaren waren
namelijk alle ouders en kinderen
welkom, maar door de sterke groei
van leerlingen is het niet meer
mogelijk alle ouders tegelijkertijd
te ontvangen in het dorpscentrum.
Om een aantal ouders toch de ge
legenheid te geven om deze avond
bij te wonen, heeft het team samen met de Ouderraad besloten
om een optreden van groep 3 te

koppelen aan de afscheidsmusical
van groep 7/8. Op deze manier zijn
zowel de ouders en familieleden
van groep 3 als 7 en 8 aanwezig.
Voor groep 3 is het een prachtige
gelegenheid om hun kunsten op
het toneel te vertonen, onder het
toeziend oog van zoveel mensen
en alle kinderen van de school.

Na dit prachtige optreden was
groep 3 aan de beurt. Onder bege
leiding van gitaar werd een aantal
liedjes gezongen en zowel de jongens als de meisjes lieten zien hoe
goed ze konden playbacken. Om
20.00 uur was het pauze en konden de kinderen en ouders, onder
het genot van een ijsje en koffie,
lootjes kopen.

Woensdagavond beten Jasper Fernhout en Jip Vbortman het spits af.
Zij verzorgden een prachtig optre
den van het bekende duo uit het
programma 'Zaai'. Zelfs postbode
Siem kwam nog even op het toneel.

Ook dit jaar deden de kinderen
van groep 7 en 8 goed hun best om
de loten aan de man te brengen.
Gelukkig waren er een heleboel
verkocht en is de kas van de Ouderraad weer goed gevuld.

De act hadden Jaspen en Jip opge
voerd op de bonte avond tijdens
hun schoolreis. Omdat dit zo'n
succes was, mochten Jip en Jasper
het nog een keer opvoeren voor de
andere kinderen en ouders.

Om 20.30 uur begon het hoofdnummer van deze avond: de musical van groep 7 en 8. Het verhaal
ging over de 'Rode Prinses' die
werd ontvoerd door een aantal
boeven. Deze gemene boeven wa-

Er is daarom gedacht aan een verloting met als hoofdprijzen voor 7
personen een ballonvlucht en één
reischeque van ƒ 250,-.

Er /.uilen veel kramen en vermakelijkheden /ijn. Ook is er aan
de kinderen gedacht, er is een
springkussen, draaimolen, treintjes,
snoepkraam, grabbelton, kinder
schminken en ze verschillende
spelletjes doen.
Ook aan een hapje en drankje is
gedacht zoals een poflértjes/wafelkraam, viskraam, er is een bakker
met vers gemaakt gebak en koeken.
De biljartvereniging hoopt dat de/e
braderie weer net zo mooi, druk en
gezellig zal /ijn als de voorgaande.
Mochten er nog vragen zijn, dan
kan contact worden opgenomen
via tel. 0575-441285.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 juli 10.00 uur ds. M. Beiüer.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 juli 10.00 uur ds. D. Rekswinkel-Kets, Steenderen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 juli 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.
R.K. kerk Vorden
Zondag29juli 10.00 uur eucharistieviering, m.m.v. Can tennis Domino.
R.K kerk Vierakker
Zaterdag 28 juli 17.00 uur eucharistie.
Zondag 29 juli 10.00 uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
29-30 juli G. Zweers, Keijenborg, telefoon (0575) 461314.
Weekenddienst huisartsen
28-29juli: dhr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 551255.
Alteen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend-aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 27 juli - 3 augustus apotheek de Brink, de Brink 112,
Zutphen, telefoon 0575-526111.
Tandartsen
28-29 juli].H. Hagedoorn, Lochem, tel. (0573) 25 14 83. Spreekuur voor
spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

De echte groenteman
springt eruit in groente en fruit!

Contactjes 50 jaar?

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592, 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
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. 055-5053322.
Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
Openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.
Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. 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 0314626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Celderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y.ROelofc 0575-441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 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, 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210. Dierenambulance
tel. 0900-9991999.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Intorniatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.

Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdyerzorging 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. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr, H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
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per stuk
Heerlijk aan een spies

cherry-tomaten

198

Oei... die zijn lekker

249

3 stuks voor

598

1 /2kilo

Lekker wokke...

oosterse
roerbakgroente
beetje hot!
400 gram

QQQ
Ov/O

spitskool

198

500 gram

zomerse
fruitsalade
niet te versmaden, zo lekker

• Gevraagd: kinderkleding,
speelgoed en toebehoren
voor de beurs op 15 september 2001. Telefoon 0575556902. „'t Kraankuikentje" te
Kranenburg.

298

200 gram

Aanbiedingen week 30

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. 0575553283, b.g.g. 06-5110 6955.
• Te koop: supermooie Jack
Russelpups, 2- en 3-kleurig,
laagbenig en kortharig, ingeënt
en ontwormd. Vakantieregeling
geen probleem. Tel. 0573461640.

298

Versgesneden

Heerlijke handappel

breaburn
1

steak-salade
200 gram

Vers van de chef

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
www.de-echte-groenteman.nl

Aardbeienbavaroisevlaai

Adverteren
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4<j50
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1R95

groot i Om

• Te koop: hardhouten buitentrap. Tel. 0575-463325.

Appel-kaneelvlaai
50
klein ff.

• Opgeruimd staat netjes.
Wereldwinkel Vorden.

Mueslibolletjes

• Te koop: dwerggeiten 3-16
mnd. div. kleuren. W. Engbers,
Vordenseweg 49, tel. 463622.
• De Stichting Veiling Commissie Vorden vraagt: goederen voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673.
• Verlies gewicht en centimeters met behoud van energie. Bel voor informatie: Annie
Haaring, 0575-467381.
• Te koop: hondenkooi/puppybench, aluminium, dubbele
deur, z.g.a.n. 91 x 60 x 71 cm.
Prijs f 175,-. Tel. 556218, na
19.00 uur.
• l.v.m. werk op boerderij „De
Vijfsprong" zoeken wij als gezin woonruimte te huur. Tel.
0545-477727.

nu

• Wij zoeken: een vrijstaande
woning of (semi)bungalow
te koop in Vorden, Hengelo
(Gld.), Ruurlo of Lochem. Tel.
aanbieding 06-53642012.

65 cent^

Zonnepittenbrood
± 800 gram nu

Vraag naar

3.70

f3.7

Elke donderdag

75

5 broden vanaf

de vele

Diverse vlaalen en kindertaarten,
vraag er naar In de winkel.

mogelijkheden

Echte Bakker

van

VAN
ASSELT
Er kan er maar één de echte zijn.

doorplaatsing

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

in meerdere
edities

Kijk voor meer nieuws op:

iwinv.confacf.iil

• Wereldwinkel Vorden bedankt Foto Willemien!

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
DREIUMME
Dreiumme 23-25, Warnsveld, tel. 0575-522117 • Wij zijn de gehele week geopend

We hebben vanaf heden weer

verse bloemen
van het land.

Volop zonnebloemen
SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

Last minute aanbiedingen!
Let op: op = op weg = pech

Wegens vakantie gesloten van 30 juli t/m 7 aug.
Droge metworst

8f98€ 4.07

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
André Boschker
Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Vleeswaren vers van t mes
Snij worst
100 gram s;imen

Wijncervelaat

100 gram

oo

€1.82

Woensdag gehaktdag

Alle merken en bouwjaren

è contant + RDW-vrijwaring

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Vers uit eigen keuken!

Knapperig vers

ijsbergsla

kiwi-gold

TE KOOP GEVRAAGD

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

abecue/oosterse weken

per doosje

Tel. 0575-553296 of
06-20438118

• Slanker en fitter voor, tijdens en na de vakantie? Wat
is het geheim? Vraag vrijblijvend info op werkdagen (van
9.00 tot 13.00 uur) A. Eijsink,
tel. 0575-572127.

Nieuwstad 32, tel. 553405.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim); voor vrouwen 0315683249 (Rie-Anne).

Huur een opblaasbare
Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,per dag
Geboorte tuutfles 4,5 m
f 50,- per dag.

Rundergehakt
Hamlappen
Speklappen
4 Hamburgers
4 Kipburgers

kilo 7,98 € 3.62
kilo 11,98 €5.44
kilo 9,98 € 4.53
samen

8,98 € 4.07

H.o.h. gehakt
Rundergehakt

kii
kii

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

Hamrollade

kii

6,98 €3.17
7,98

C 3.62

98
f

€5,89

Er zijn zoveel dingen in het leven
die je steeds verbaasd doen staan.
Maar het mooiste dat Hij je kan geven
is nieuw leven door liefde ontstaan.
|

een

3

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van onze dochter

Janouk

Jongens, over 5 minuten
is het eten klaar!'

rttfJS

HARMSEN

Bemadet

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Janouk is geboren op 19 juli 2001.
Gerrit en Marieke Uilenreef-Hebbink
Renske

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

Kostedeweg 11
7251 MZ Vorden
Voor uw
—

- - -.

---

Fietsvakantie
Vandaag is onze bijzondere, markante tante Annie
overleden.

Johanna Willemina Volkers
weduwe van L. van Buren
* Zwolle
25 november 1902

t Vorden
22 juli 2001

Onze bijzondere dank gaat uit naar het personeel
van „De Wehme" dat onze tante
geweldig verzorgd heeft.
Hans en Truus
Dirk en Inez
Tineke en Jan
Go en Wim
Thijs en Emi
Familie van Buren
Correspondentieadres:
Go Florijn-Volkers
Enzerinckweg 3
7251 KA Vorden

De lekker-kant-en-klaar weken

gaat u naar:
Deze week
speciaal aanbevolen:

Rabobank
reizen

Limburgse varkensoester, 700 gr.

.

Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-55S237

zomerduo:
chorizo,
mosterdrollade
(WO gr. per soort), samen

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

.

gemarineerde
varkenslapjes,

4 pepersteaks

100 gr.

/IZ9 huzarensalade,

2fc€

1"

1

39

98

3

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652

Tante Annie is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a in Vorden, alwaar
geen bezoek.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden op donderdag 26 juli om 13.15 uur in
de Veluwezaal van het crematorium te Dieren.
Wij komen om 11.45 uur bij elkaar in het uitvaartcentrum in Vorden om van hieruit om 12.15 uur samen te Vertrekken.
Na afloop van de plechtigheid is er in de ontvangkamer van het crematorium de gelegenheid om samen herinneringen te delen.

/

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor
Voor de vele blijken van medeleven die wij, zowel
persoonlijk als schriftelijk, mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve vader en opa

Dirk Berendsen
betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen
Hengelo (Gld.), juli 2001
Vordenseweg 45

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument 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) 552928

Contactjes?
Het cement tussen vraag

THEO
TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

en aanbod!

Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve vriendin, onze lieve
moeder en oma

Wij zijn wegens
vakantie gesloten

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

van 27 juli tot 20 augustus.

onderhoud aan bestaande monumenten
zoob:

Reina Elizabeth Bultman-Schurink
Reina
P. Vonk
Kinderen en kleinkinderen
Vorden, juli 2001

Tevens uw vertrouwde adres voor:

FONS JANSEN

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

installateurs
Burg. Galleestraat 58, tel. 0575-552637

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

7202 BP Zutphen
Tel. 0575-526456 / 546788 / 06 20247581

j£ QEMEENTE
ERGUNNINGEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden politiebureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

BULLETIN

^ LL OE BLIJFT VORDEN HAAR HUISHOUDELIJKAFVAL

gastouderbureau
Burgemeester en wethouders hebben de Stichting Kinderopvang
Vorden vergunning verleend voor
het oprichten en houden van een
gastouderbureau.Dit is een organisatie die bemiddelt tussen gastouders en ouders van kinderen bij
vraag naar kinderopvang in een
gezinssituatie.

f

EWICHT GRIJZE EN
GROENE CONTAINER
MAXIMAAL 60 KILOGRAM
De inzamelvoertuigen zijn nu
uitgerust met een "gewichtbegrenzer". Dit is gedaan om onnodige defecten aan de auto's
te voorkomen.

1.477.956 kg
42.470 kg

213.350 kg

721.990 kg

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

1.554.402 kg

1e kwartaal
2001
GLAS

PAPIER

GROENE
CONTAINER

GRIJZE
CONTAINER

CHEMISCH
AFVAL

TEXTIEL

Tussen de 'muurtjes' de hoeveelheden opgehaald afval in 2000. Ook is aangegeven wat het eerste kwartaal van 2001
is opgehaald. Bovenaan de hoeveelheden die opgehaald moeten kunnen worden volgens landelijke doelstelingen.

U kunt in Vorden allerlei soorten afval scheiden. In deze 'afvalbarometer' kunt u zien hoeveel van
elke soort afval er gescheiden is. Bijvoorbeeld in het afgelopen jaar is 193.810 kg glas gescheiden ingezameld. Landelijke cijfers zeggen dat dat in Vorden 212350 kg zou kunnen zijn. We komen dus
nog 18.540 kg tekort.
De gegevens van de eerste drie maanden zijn nu bekend. Pas als het jaar afgelopen is, kunnen we zien of het
in 2001 beter is gegaan dan in 2000. Dat blijft dus nog even spannend. Wel kunnen we zien of het de goede
kant uitgaat.
Er lijkt minder restafval in de grijze container en minder gft in de groene container te komen. Dat is te verklaren omdat in Vorden meer mogelijkheden zijn gekomen om snoeiafval weg te brengen. Ook seizoensinvloeden kunnen een rol spelen.
In de winters is er doorgaans minder van deze soorten afval.
Met glas en papier zit Vorden ongeveer op het niveau van 2000.
Huishoudelijk chemisch afval blijft wat achter. De verwachting is dat de huis-aan-huisinzameling in september dit goed zal maken. Ook kan het komen omdat u nog moet wennen aan de nieuwe standplaats van
de chemocar. U kunt elke eerste vrijdag van de maand, van 10.00 - 12.00 uur, op de markt uw huishoudelijk
chemisch afval inleveren.
De meeste inzamelacties voor textiel moeten nog plaatsvinden. Dus ook textiel kan het hoge niveau van 2000
nog gaan halen.
Over alle afvalsoorten vindt u informatie in de afvalkalender en in de onlangs verspreide gemeentegids
2001/2002.

De groene container wordt nogal
eens gebruikt om graszoden en
grond af te voeren. In de meeste
gevallen zal de groene container
met inhoud dan zwaarder worden dan 60 kilogram.

De grijze container wordt regelmatig gebruikt voor het afvoeren van
sloopafval of bijvoorbeeld kapotte tegels. Ook dan wordt het gewicht al
snel meer dan 60 kilogram.
Zwaar afval is niet geschikt om met de groene of grijze container af te
voeren. U kunt dit afval:
- zelf wegbrengen naar een Afval Breng Punt (zie de afvalkalender)
- afvoeren via een gespecialiseerd inzamelbedrijf.
Als uw container zwaarder is dan 60 kilogram wordt deze niet meer geleegd. De chauffeur zal met een gele kaart duidelijk maken waarom uw
container niet geleegd is.

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

SCHEIDEN?

Doelstelling

slopen
Burgemeester en wethouders hebben aan de heer H. Krabbenborg
en mevrouw A. Stoffels vergunning verleend voor het geheel slopen van een schuur op het perceel
Hamsveldsezijweg 4 te Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht
geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te die
nen. Wanneer deze vergunningen
aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

yORDEN

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden, met ingang van 27 juli tot en met 7 september 2001 ter inzage het besluit:
1. tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer W.M. Wassink, Almenseweg 56, 7251 HS Vorden op 5 oktober 1999 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer 342, adres inrichting: Almenseweg 58 te Vorden;
2. tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer W.C. Zweverink, Deldensebroekweg 13, 7251 PW Vorden op 27 juni 1995 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer
342, adres inrichting: Deldensebroekweg 13 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning gedeeltelijk in:
1. op verzoek van vergunninghouder l voor de verkoop van (bruto) 299,2
kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van Maatschap Tiemessen, Westerbroekweg 8, 7039 CS Stokkum, mogelijk te
maken. Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 299
kilogram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 38 % af van
318 naar 121 mol;
2. op verzoek van vergunninghouder 2 voor de verkoop van (bruto):
- 122 kilogram NH3 productieruimte over te dragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Brinke, Schuurmansweg 3,7156 SK Beltrum (gemeente Eibergen);

- 465,5 kilogram NH, productieruimte over te dragen aan het agrarisch bedrijf van Handelsonderneming Wildenbeest, Sinderenseweg 74, 7065 BM Sinderen (gemeente Wisch). Na afronding van de
transacties houdt vergunninghouder O kilogram NH3 productie
ruimte. De depositie neemt met 834,3 mol af. Na afronding van de
transactie houdt vergunninghouder O kilogram NH3.
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 8 september
2001.
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 vati kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

HOHDEHPOEP

RUIM
OP
DIE TROEP!!

GEMEENTE
VORDEN

HONDENSCHOOL

23 juli t/m 8 augustus
wegens vakantie

een eigentijdse opleiding
voor mens en hond

geslot en

Gediplomeerd instructrice. Erkend door de Raad van Beheer.
Burgemeester en wethouders maken bekend met toepassing van het bepaalde in artikel 19, eerste lid van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te willen
verlenen aan het plan voor aanwijzing van een voormalige (thans onttrokken) woning op het perceel Ruurloseweg 45/47 als tweede bedrijfswoning.
De ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstelling ligt, met
ingang van maandag 30 juli tot en met 26 augustus
2001, voor een ieder ter inzage in de bibliotheek en op
de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons
kenbaar te maken.

Puppytraining
Gevorderde hondentraining
Jachthondentraining
Behendigheidstraining
Clickertraining
Advies bij keuze hondenras
Gedragsbegeieiding
Kleine trainingsroepen van max. 6 honden.
Instructie: overdag en 's avonds.

Donderdag 9 augustus weer open.
Bloemen
Woondecomties
Cadeaus
Inlichtingen:
Anke van Zeeburg
Zutphenseweg 59

De Vordense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorden • Tel. 0575-555222

Te

' 0575-553058

Voor ons ambachtelijk slagersbedrijf zoeken wij
op korte termijn een enthousiaste

Vorden, 25 juli 2001,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris,
de loco-burgemeester,
T.M. van Hunnik
DJ. Mulderije-Meulenbroek

winkelbediende (v)
en

allround slager (m)
GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend met in
achtneming van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 mei 2001,
voornemens zijn om met toepassing van artikel 17 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsnog voor de periode van 1 januari 1999 tot 31 december 2002, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan "Kranenburg 1979" voor de huisvesting van
maximaal 80 asielzoekers in het voormalig klooster,
Ruurloseweg 99 te Kranenburg.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 26 juli tot en met
woensdag 8 augustus 2001, ter inzage in de bibliotheek
en ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimte-lijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons
kenbaar maken.
Vorden, 25 juli 2001,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris,
de loco-burgemeester,
T.M. van Hunnik
DJ. Mulderije-Meulenbroek

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met
ingang van 26 juli tot en met 22 augustus 2001, in de bibliotheek en op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van
26 juni 2001 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
„Kern Kranenburg".
Dit plan voorziet in het actualiseren van de bestemmingsplannen Kranenburg 1979 en Kranenburg 1987,
alsmede partiële herzieningen die binnen deze plangebieden van kracht zijn.
De vastgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan omvatten:
• een geringe verschuiving van het bouwblok op de
plankaart voor het perceel van VAMC 'de Graafschaprijders' aan de Eikenlaan (bestemming 'Groene dorpsruimten'; medebestemming Vereniging');
het buiten het bestemmingsplan laten van het klooster en directe omgeving aan de Ruurloseweg (bestemming 'bijzondere woonvorm');
• de vergroting van bestemmingsvlak 'Openbare en/of
bijzondere bebouwing' ten zuidoosten van basisschool 'De Kraanvogel' aan de Eikenlaan.
Zij die zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan
hebben ingediend en zij die aantonen redelijkerwijs niet
in staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken kunnen, gedurende de
genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij
gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Tegen de aangebrachte wijzigingen in
het plan kan een ieder bedenkingen bij gedeputeerde
statten indienen.

(Functie: productie en worstmaker ij).
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637

[SlaaeriilDrieyerj

• Aanleg
van tuinen
• Onderhoud
van tuinen
• Ontwerp
• Levering van
tuinmaterialen

Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:
Slagerij Driever
Zutphen-Emmerikseweg 131, 7223 DC Baak.
Inlichtingen: telefoon 0575-441262

Wegens vakantie gesloten
van 30 juli t/m 8 aug.

Hoveniersbedrijf

DAVODTA

Oosterbleek29»724l DK Lochem
TeL/fax 0573-259146 mobiel 06-22498449

BLOEMEN-PLANTEN
WOONACCESSOIRES

Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel. 0575-55133-1

ZO'N VAKANTIE
IS ONBETAALBAAR

oogstrelend...
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.
Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde
vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

i ir lichamelijk goruinclicüpu-n wel cli? /oiintibif tl
N il "kt'lijk i\\t\
v.in intensieve verpleging en verzorging.
II ki;nl <Jc Axinc!
Doe mee aan de 'Actie
Zonnebloemvakanties'.
Giro 145, Breda.

e

Oostrelend drukwerk is daarvan het resultaat

'OOK IK HELP MEE'

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

Giro 145

voor de kwaliteit van uw drukwerk.
Wij zijn daarin uw partner.

de Zonnebloem

Vorden, 25 juli 2001
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris,
de loco-burgemeester,
T.M. van Hunnik
DJ. Mulderije-Meulenbroek

Wij bieden voor beide functies een zelfstandige
baan in een prettige en moderne
werkomgeving, met volop mogelijkheden om
jezelf te ontplooien.

.. ,.,d r u k k e r i j WeeverS

Nieuwstad 3 0 ; 7 2 5 1 A H Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Braderie met
Sint Bernardshonden

Wim Bijenhof 'Zomerkoning'
De Fransen hadden ooit hun
'Zonnekoning', een zekere Lodewijk. Niet te verwarren met
'Zomerkoning'! Deze ere- titel
behoort sinds zaterdag toe aan
Wim Bijenhof. Hem gelukte het
om tijdens het vogelschieten de
vogel naar beneden te halen.
Toch zal de nieuwe zomerkoning voor 'eeuwig' als zodanig
de boeken ingaan, want het vogelschieten, tijdens de zomerfeesten was een éénmalig gebeuren.
Vanwege de heersende MKZ crisis
werd in april het Oranjefeest afgelast, zo ook het vogelschieten.
Vandaar dat de organisatie van de
zomerfeesten, besloot deze traditie voor een keer naar de zomer
te verschuiven. Voor de meeste

Ze kunnen je toch zo trouw
aankijken. Zo trouw als een
hond maar kijken kan. Donderdag waren ze aanwezig op de
braderie. Een zestal Sint Bernardshonden, aan de lijn bij
hun baasje. Normaliter verwacht je deze honden hoog in
de bergen van Zwitserland en
Oostenrijk. Wintersporters zullen ze daar ooit wel eens zijn tegen gekomen.
In Vorden deze donderdag geen
sneeuwstorm, hoewel s'middags
was het ook geen bepaald zomerweer te noemen tijdens de 'zomerfeesten'. Dus konden de dieren
rustig door het centrum van het
dorp wandelen, met als gevolg
veel bekijks en opmerkingen van
braderie-bezoekers in de trant van
'gunst wat een lieve beesten'.
Begin van het jaar was er tijdens
de feestavond van de VAMC 'De
Graafschaprijders' een optreden
van een gezelschap 'line-dancers'.
Een succesvol optreden. De dames
en heren die hieraan meewerkten,
besloten om met dit soort vrije
tijdsbesteding door te gaan. Dat
leidde ertoe dat ze ook donderdag
op de braderie waren om het pu-

Vordenaren toch wat 'onwennig'
gezien het geringe aantal deelnemers (55). Normaliter trekt het
vogelschieten tijdens het Koninginnefeest drie tot vier keer zoveel
deelnemers.
In feite gaat deze vergelijking
mank, omdat de vacanties wel
terdege invloed op het aantal
schutters zal hebben gehad. Hoe
het ook zij toch een gezellige sfeer
aan de Horsterkamp en een lofwaardig initiatief van de organisatie.
De volledige uitslag:
1 Wim Bijenhof, koning;
2 Frank Rouwenhorst, kop;
3 Harry Besselink r.vleugel;
4 Piet Piersma 1. vleugel;
5 Jan Schurink, staart.

Voor de jeugd was er zaterdagmiddag veel vermaak. Dit in de vorm
van een groots opgezet Piratenspektakel. Ingehuurd bij een promotiebureau hielden een aantal
jongens en meisjes als Piraten
verkleed, de in grote getale aanwe
zige jeugd bezig. Men keek zich de
ogen uit bij een vuurspuwende
piraat.
Ook tussen de Piraten volop strijd.
Wat te denken van een 'gladiatorenknots-gevecht'. De jeugd werd
er de gehele middag daadwerkelijk bij betrokken: spijkerbroekhangen, spijkerslaan, arm worstelen etc. etc. En de 'kleintjes' dan?
Wel die vermaakten zich op een
groot luchtkussen. Veel publiek
dat genoot van deze 'Piraterij'.

bliek een aantal demonstraties
voor te schotelen. En nu maar afwachten of de motorfietsen bij 'De
Graafschaprijders' allemaal in de
schuur worden gezet, teneinde in
de toekomst als folkloristische
dansgroep door het leven te gaan!
Tijdens de braderie een vlooienmarkt met de gebruikelijke ingrediënten zoals allerhand spelletjes
zoals sjoelen, blikgooien, bolero
noem maar op.
Dit alles om de clubkas te spekken
of bijvoorbeeld de opbrengsten bestemmen voor andere goede doelen. Zowel voor bezoekers als voor
standhouders was er s'middags
vanwege het zojuist gememoreerde weer, geen lol te beleven. Clown
Henkie trok zich er allemaal niets
van aan en deed zijn uiterste best
iedereen te vermaken.
De kinderen konden zich laten
schminken en 'ballonfiguren' maken. Een draaimolen, botsauto's,
een kikkerspel, kortom er was vermaak genoeg. Zo ook in de plaatselijke horeca waar zowel op donderdag als op de zaterdagavond
menig glas met een wit kraagje
achterover werd geslagen.

Voor meer foto 's zie www.contact.nl

Vakantie?!?
Ga met uw banketbakker
op vlaaisafari.

g

Deze week:
• Appel kameelvlaai
• Vogelspin peervlaai
• Pina koalavlaai
van f 18,95 voor

g

fAVONTUURLIJK
15,95 LEKKER. rredBosvel
Jungle kleurplaatwedstrijd
met beestachtige prijzen
voor de 5 beste
(vanaf 3 t/m 12 jaar)

f

Specialiteit:

zwanehalzen

Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerkstoffen • Kaaslinnen • Aida * Aidaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstof artikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten > Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

WIJ STOPPEN
ERMEE

Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen . . . onze
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Pot roosjes
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diverse kleuren

Sunil active
van 12.19 voor

1.35 kilo
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Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Albert Heijn en Gall en Gall
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

GALLSGALL

Tijdens de bouwvakvakantie van 27 juli
t/m 18 augustus zijn wij van maandag t/m vrijdag

TROUWEN

geopend
Openingstijden:
voor afhalen van goederen van 9.00-11.00 uur
toonzaal open van 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Namens alle medewerkers wensen wij u een zonnige vakantie!

W E S S E L l N K - D EG RO

HAN s TE MMI N K
imabo
EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Contrescarp 2 - Telefoon 0575-517656
Fax 0575-519649 - Zutphen
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• 50 tot 70% op lijsten/albums
• vakantiefilms 3 halen 2 betalen
• verkoop negatieven info 462386
• verkoop inventaris

Spalstraat 10 • 7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462386 • Fax 0575-462387
E-mail: hanstemmink@hotmail. com
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Vanaf 1 oktober a.s. bereikbaar
onder nr. O6- 51 117548.
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na 27 jaar fotografie

Omdat ik nog wel blijf fotograferen voor
John de Mol produkties en enkele
grote bedrijven, blijf ik de hele maand mei 2002
beschikbaar voor trouwreportages.
Dus vanaf 2002
alleen nog in de maand mei.
Boek nu want vol is vol.
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Voor de achtste keer in het Gelderse Laren:

Arfgoodroute Achterhoek:

Achterhoekse
Evenementendag vol met
Achterhoeks erfgoed en excursies fïetsvierdaagse van start
Woensdag 25 juli vinden op verschillende locaties aan de Arfgoodroute allerlei extra activiteiten in het teken van weleer
plaats.
De Arfgoodroute is eind mei 1999
officieel in gebruik genomen en
inmiddels al door vele duizenden
fietsers gefietst. De aantrekkelijke
Arfgood-route verbindt negen toe
ristische attracties en bezienswaardigheden, doorkruist de
natuurgebieden Zwill-brocker Venn
en Vragenderveen, die allen iets
vertellen over het cultuur- en
natuurhistorische 'arfgood' (erfgoed) van de Achterhoek. In het
voorjaar van 2001 is het ArfgoodHap-Trap-arrangement en kunnen
de fietsers op 4 pleisterplaatsen
langs de route een speciaal Arfgood 4 gangen menu consume
ren.
De Arfgood-evenementendag van
woensdag 25 juli staat in het
teken van excursies voor jong en
oud. De excursies worden gehouden bij Natuurpark De Leemputten, bij Korenmolen De vier
Winden, en bij Kaasboerderij
Weenink. Deze excursies zijn op
die dag op vaste tijden gepland en
zijn gratis.
Natuurpark De Leemputten:
natuur-historische excursies
Natuurpark De Leemputten is een
prachtig natuurgebied van 80.000
m 2 , ontstaan door het afgraven
van leem tbv een voormalige
steenfabriek. Sommige putten zijn
al bijna zo'n 100 jaar oud! In de
loop van de jaren is hier op een

Judoexamens
Op maandag 9 juli jl. hebben de
judoka's van Sportinstituut
Rob's Sports allemaal een judoexamen afgelegd.
Op 16 juli jl. was de laatste les en
diploma-uitreiking. De uitslagen
zijn als volgt. Witte band/oranje

Voetbal
STREEKELFTAL RUURLO
TEGEN DE GRAAFSCHAP
Een streekelftal, gevormd rond de
Voetbalvereniging Ruurlo, speelt
maandagavond 30 juli op sportpark 't Rikkelder een wedstrijd te
gen De Graafschap. Naast zeven
spelers van Ruurlo bestaat het
streekelftal uit spelers van Vorden,
Eibergen, SVBV (Barchem), Pax
(Hengelo), Mariënvelde en Reunie
(Borculo). De Graafschap speelt
dan voor het tiende achtereenvolgende jaar een oefenwedstrijd in
Ruurlo. Ook in de komende vier
jaar zal De Graafschap jaarlijks in
de aanloop naar een nieuwe competitie een oefenwedstrijd spelen
op 't Rikkelder. Hoofdsponsor en
autopartner Autobedrijven Ruesink uit Ruurlo heeft namelijk zijn
hoofdsponsorcontract voor de komende vier jaar verlengd met De
Graafschap. Daarin heeft Ruesink
vastgelegd dat De Graafschap in
de voorbereiding een wedstrijd
speelt in Ruurlo. Het streekelftal,
dat onder leiding staat van de
nieuwe hoofdtrainer Hans Wossink, bestaat uit: Erik Wullink en
Erik Rakitow (Vorden), Dick Hulshorst en Dennis Meijer (Eibergen),
Jan Bert Esselink en Herco Klein
Brinke (SVBV), Gerco Bruil en Paul
Franken (PAX), André Bannink en
Niels Krabbenborg (Mariënvelde),
Patrick Huurneman en Joost Veldhuis (Reunie) en Gunter ten Dolle,
Elvis Buitenhuis, Arjan Heezen,

natuurlijke wijze een uniek stukje
landschap ontstaan, bestaande uit
verschillende met riet begroeide
plassen en eilanden met een gevarieerde planten- en bomengroei.
Vele soorten dieren, met name
watervogels, leven en broeden
hier. Op het gezellige terras aan
een van de plassen kunt u een
hapje en een drankje nuttigen, en
er zijn onder leiding van een deskundige gids, excursies door het
natuurgebied. Zo kunt u genieten
en van alles leren over de unieke
flora en fauna en over de geschiedenis van dit prachtige stukje
Achterhoekse natuurerfgoed.
Korenmolen de Vier Winden:
excursies, bezichtiging en bakdemonstraties
In de buurt van Vragender, op de
plek waar nu Korenmolen De Vier
Winden staat, stond vroeger een
molen van het type 'grondzeiler'
uit 1862. In 1958 is deze molen
gesloopt. In Stedum (Groningen)
stond een uit 1869 daterende
watermolen. Deze achtkantige
molen is opgekocht, en op een 4kante stenen onderbouw van 10
meter hoog weer opgebouwd: de
huidige Korenmolen De Vier
Winden. De korenmolen is bij voldoende wind alle dagen in bedrijf
voor het malen van tarwe, boekweit, rogge, gerst en maïs.
Op woensdag 25 juli zijn er 's middags bij Korenmolen De Vier
Winden excursies. Verder worden
er de gehele dag door leden van
een Belgisch Bakkersgilde bakde
monstraties gegeven, die door
iedereen die daar in geïnteres-

seerd is, bijgewoond kan worden.
Een leerzame en gezellige aanrader!
Kaasboerderij Weenink: informatieve kaasexcursies, proeven
en een 'kijkje in de keuken'.
Kaasboerderij Weenink maakt
nog steeds op traditionele wijze
Gouda-kaas van rauwe melk. Met
de film 'van gras tot kaas' krijgt u
een duidelijk beeld van wat er alle
maal gebeurt op kaasboerderij
Weenink, en hoe de producten
gemaakt en verkocht worden.
Tijdens de excursies, kunt u
brandnetelkaas, knoflookkaas of
bijzondere soorten kruidenkaas
als lavendel-, roosmarijn- of salie
kaas proeven. Inde winkel op de
kaasboerderij vindt u bovendien
ook nog een keur aan Achterhoekse streekprodukten. En als
'slagroom op het toetje' kunt u
ook nog letterlijk, een kijkje in de
keuken nemen. Wat dat precies is
kunt u het beste zelf gaan ervaren.
Kortom, wilt u een prachtige
route fietsen ei} ook nog op een
plezierige en
ontspannende
manier iets leren over de Achterhoek en haar erfgoed, stap dan
op woensdag 25 juli op de fiets en
'doe mee' met de Arfgood evene
mentendag.
De route kan bij ieder routebordje
worden gestart. Mogelijke startplaatsen met voldoende parkeergelegenheid zijn bij Erve Kots in
Lievelde, VW Groenlo, Marveld
Recreatie in Groenlo of HotelRestaurant Zum Kloppendiek in
Zwillbrock, net over de grens.

slip: David Filip, Frits Polman en
Pommelien Hovenkamp. Witte
band/groene slip: Koen Bargeman,
Rico van Lingen, Sjoerd Feenstra,
Dylan Wagenvoort en Mathijs
Bruins. Gele band: Erwin Menkveld. Gele band/groene slip: Mark
ten Wolde, Twan Groot Zwaaftink,
Ceasar Hovenkamp. Gele band/
blauwe slip: Lars Temming, Frans
van Veldhuizen en Erik Susebeek.

Oranje band/blauwe slip: Anne
van Woerkom. Oranje band/bruine slip: Roy Bohmer en Lars Wasseveld. Groene band/blauwe slip:
Jurgen Temming. Blauwe band/
bruine slip: Guy ten Kate, Fabian
Dijkman, Nicole Gotink. De judolessen beginnen weer op maandag
3 september a.s.
Informatie omtrent judo: Adriaan
Veldboom, tel. 06-22330584.

Eelco Krikke, Wouter Schouten,
Jorik Schunselaar en Sander Wassink (Ruurlo). De wedstrijd staat
onder leiding van scheidsrechter
Jan Floors uit Needa.

'Verhalen en muziek'. Het theater
is gevestigd aan de Lindeseweg 25.
De zomersene 'Verhalen en muziek' is inmiddels een niet meer
weg te denken onderdeel van het
programma van Theater Onder de
Molen. Met name in de drukke vakantieperiode is het Vordense
theater vaak tot in de nok toe ge
vuld en is het voor de toeristen
smullen geblazen als ze luisteren
naar de humoristische verhalen
van Diny Hiddink of kijken naar
de goochelkunsten van Wim
Hooghiemstra. Ook de Vordense
troubadour Gery Groot Zwaaftink
en de schrijver Peter Hoefnagels
zijn woensdag 25 juli weer van de
partij. Kaarten kunne van tevoren
worden gereserveerd via 55 69 87
of bij de VW in Vorden.

Diplomazwemmen
Vrijdagavond vonden in het zwembad 'In de Dennen' de zwemexamens A, B en C plaats. Zoals
veelal te doen gebruikelijk was het
bad ook deze avond weer omgeven
met enthousiast meelevende
ouders en andere familieleden.
Alle candidaten slaagden. In totaal
zijn er in dit zwemseizoen al 75
zwemdiploma's uitgereikt. Voor
de opleiding zorgden Ernst Jan
Somsen en Mirjam Heuvelink.
De geslaagden in dit weekend
waren: diploma 'A: Jeroen Middelhuis, Achmed Nabil en Almira
Jahja.
Voor 'B' slaagden: Mark van der
Linde, Vera Velhorst, Wieteke
Overbeek, Robin Middelhuis,
Rozemarijn Bloemendal, Emma
Groot Jebbink en Almira Jahja.
Voor 'C' slaagden: Bas van der
Veen, Stan Wolfhagen, Edo Hartelman, Milou Hartelman, Jemke
en Marieke ten Have, Pien Dagevos
en Febe van Dillen.

Verhalen en muziek
Theater Onder de Molen brengt
woensdagavond weer een gevarieerd programma onder de titel

L.R. en P.C.
de Graafschap
Op woensdag 18 juli was er een
dressuurwedstrijd voor paarden in
Laren, hier behaalde Martine
Brunhorst met Rubin een Ie prijs
in de klasse M2. Donderdag was er
een dressuurwedstrijd voor pony's
in Lochem, hier werden de volgende prijzen behaald: Elodie Stokman met Aifhia tweemaal een eerste prijs in de klasse M2. Lisanne
Schippers met Gorby tweemaal
tweede in de klasse L2. Fredrieke
Gotink met Amber tweemaal eerste in de klasse LI. Annemieke
Mulderije met Gardman een twee
de prijs in de klasse B.

Laren maakt zich op vor het
grootste recreatieve fietsevenement in de Achterhoek. Voor de
achtste keer in successie wordt
er de fietsvierdaagse gehouden.
Op 7, 8, 9 en 10 augustus, vier dagen fietsend, volop genieten van
het afwisselende coulissenlandschap van de Achterhoek en schitterende, verrassende plekjes van
Salland. De slingerende weggetjes,
de knoestige bomen en de beekjes
die als kleine aders door het landschap stromen, het hoort allemaal
bij de Achterhoek. Een streek die
door de tijden heen helemaal zichzelf gebleven is. Fietsen door dit
gebied is een zwerftocht vol verrassingen.
Daarom is de Achterhoekse Fietsvierdaagse een evenement dat elk
jaar weer anders is. Ook deze achtste editie staat borg voor geheel
nieuwe routes op de traditionele
25,40 en 60 kilometertochten vanaf de Molenbeek in Laren.
Een prettige bijeenkomst is dat de
weergoden de Larense organisatie
vanaf het begin goed gezind zijn
geweest. Dagelijks vergezelde een
stralende zon enthousiaste fietsers uit het gehele land elk jaar
weer op de mooiste paden en weggetjes.
Vorig jaar zijn er door de routecommissie dagelijks op de 40 kilometer twee routes uitgezet om het
zogenaamde filerijden te voorkomen. Hierop heeft de organisatie
zo veel positieve reacties gehad,
dat besloten is de deelnemers ook
in 2001 optimaal van al het moois
dat Salland en de Achterhoek te
bieden hebben, te laten genieten
en ook nu weer op de meest gewilde afstand dagelijks twee routes
uit te zetten.
Een ander punt waarvoor de organisatie elk jaar weer complimenten ontvangt, is het feit dat de
deelnemers niet alleen een route
beschrijving ontvangen, maar ook
omdat de verschillende tochten
via een duidelijke bepijling zijn
aangegeven. Mede daardoor is er
volop gelegenheid om onderweg
overal even af te stappen en een
kijkje te nemen bij een van de kastelen, molens en andere culturele
bezienswaardigheden. Al deze
highlights krijgen via een begeleidende toelichting aandacht.
Vanzelfsprekend is er een speciale
gezins/kinderroute waarbij gedacht is aan de korte fietsbeentjes.
Deze route voert dagelijks langs
verrassende attracties en vermaakactiviteiten. Op deze wijze is het
bijzonder aantrekkelijk om ook

met (kleine) kinderen deel te ne
men aan deze vierdaagse. Het
stichtingsbestuur meldt met trots
dat de Larense fietsvierdaagse nog
steeds groeit. Langzamerhand
staat Laren bekend als hét fietsdorp van Gelderland.
ERIK HULZEBOSCH
VERRICHT DE OPENING
Op maandagavond 6 augustus a.s.
vindt de officiële opening plaats
in de feesttent in het centrum (Molenbeek) van Laren. De organisatie
is er, mede dankzij hoofdsponsor
Koga Miyata, in geslaagd niemand
minder dan Erik Hulzebosch bereid te vinden die opening op te
luisteren. De bekendste marathonschaatser van Nederland zal onge
twijfeld op zijn eigen en ludieke
wijze de naar verwachting volle
feesttent verscheidene keren doen
schateren.
LEONTIEN VAN MOORSEL
LOST STARTSCHOT
Op de dinsdagmorgen zal niemand minder dan Leontien van
Moorsel, meervoudig Olympisch
kampioene op de baan en op de
weg, het startschot lossen. Zij
wordt daarbij vergezeld van haar
complete Farm Frites Ladies Race
Team met onder andere de Zweedse kampioene op de weg en de
Duitse Kupfernagel, wereldkampioene cycle cross. Hoogst waarschijnlijk zal deze succesvolle
ploeg volledig één van de routes
rijden ter voorbereiding op de later op die dag te houden ronde van
Suurhuisterveen.
Traditiegetrouw worden de deelnemers dagelijks uitgeleide gedaan door een gezellig muziekje.
Bij terugkeer in Laren zijn er weer
de optredens van muziek- en dansgroepen. Verder kan men een kijkje nemen in de diverse stands met
houtbewerkingen, ansichtkaarten, schilderijen en vele andere
zelfgemaakte artikelen.
Tevens zal de VW Lochem-LarenBarchem met een info- en verkoopstand aanwezig zijn. Ook
's avonds is er een aantal keren
een programma, dit wordt dagelijks in de feesttent bekend gemaakt.
Liefhebbers die willen meedoen
aan de fietsvierdaagse in Laren
kunnen zich nog inschrijven op
zaterdag 4, zondag 5 en maandag
6 augustus a.s, in de partytent van
Koga Miyata van de fietsvierdaagse
op het terrein van HCR 't Langenbaerch in het centrum van Laren.
Zie de advertentie elders in deze
krant.

Vordense jongelui
naar de States vertrokken
Dit weekend zijn een aantal
jongelui, in het kader van Operation Friendship, voor een
drie- weeks bezoek naar Amerika vertrokken.
(Inmiddels zijn ze goed aangekomen!!) Het doel van deze trip is om
de cultuur en de samenleving van
het land te leren kennen. De jongens en meisjes verblijven die we
ken bij gastgezinnen en om de
'beurs gesloten' te houden komen
een jaar later dan weer een aantal
Amerikaanse jongeren naar Vorden om hier drie weken bij gastge
zinnen te verblijven.
Om aan een dergelijke uitwisseling mee te kunnen doen is men

dit verplicht, zo stelt de organisatie vooraf. Begeleider of beter ge
zegd 'advisor' van de groep is Bas
Jongbloets.
De jongens en meisjes verblijven
in Sturbridge. Een stad die onge
veer 60 kilometer ten westen van
Boston ligt. Om de 'groepsbinding'
te stimuleren wordt er de eerste
drie dagen gekampeerd. Een
mooie gelegenheid om de Amerikaanse jongeren, waar men verblijft, te leren kennen. Voorts staat
er de komende weken een tweedaags bezoek aan New York op het
programma, een bezoek aan Boston. Er zal een baseballwedstrijd
worden bezocht, terwijl ook aan
een Amerikaanse kerkdienst zal
worden deelgenomen.

«

Veel interesse in de mogelijkheden
van Drukkerij Weevers en Weevers Net
Ze is een autodidact schilderes die
in 1976 olieverfschilderijen ging
vervaardigen en legde zich geheel
toe op meer langgerekte abstracte
vormen in verzadigde kleuren.Ook verzorgden mevrouw Ria en
de heer Theo Jansen uit Terborg
zaterdag een demonstratie knippen met de populaire 3D knipvellen. De kinderen konden zich laten schminken door mevr. Marion
Lichtenberg.

Talloze belangstellenden hebben zaterdag 21 juli van de gelegenheid gebruik gemaakt om
tijdens een Open Huis eens achter de schermen van Drukkerij
Weevers en Weevers Net te kijken. In het afgelopen voorjaar
introduceerde Drukkerij Weevers een geheel nieuw bedrijfslogo en werd het bedrijfspand
aan de Nieuwstad in Vorden ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Dit was nodig omdat de
nieuwe technologie die een
steeds belangrijkere plaats inneemt binnen de dienstverlening van Drukkerij Weevers extra ruimte nodig had. In het
nieuwe gedeelte van het bedrijfspand is Weevers Net B.V.
gehuisvest die zich specifiek bezig houdt met internetdiensten
en systeembeheer.
Internet heeft een compleet nieuwe dimensie toegevoegd aan onze
informatiemaatschappij. "Het me
dium heeft tal van raakvlakken
met de grafische vormgeving en
staat ook volledig in het teken van
de communicatie. Daarom hebben we alle expertise in huis om
internetsites te ontwikkelen en pagina's op te maken", aldus directeur de heer L.G. Weevers. "We
hebben altijd veel aandacht besteed aan vernieuwingen en verbeteringen. In onze ogen is het ook
nodig bij de tijd te blijven zodat we
onze klanten op de juiste wijze
van dienst kunnen zijn. En om aan

Aan het slot van het Open Huis
ontvingen alle bezoekers een
prachtige verjaardagskalender
van Drukkerij Weevers die tot
stand was gekomen met medewerking van de heer en mevrouw Jan.,
sen en de heer Arend Mol uit Ruurlo, die de prachtige tekeningen op
de kalender had verzorgd.

die grote vraag naar nieuwe diensten te kunnen blijven voldoen is
daarom ook het nieuwe bedrijf
Weevers Net aan ons bedrijf toegevoegd"
Parallel aan de uitbreiding in Vorden liep tegelijkertijd de nieuwbouw van Weevers Elna in Lichtenvoorde. Het bedrijf Elna werd

Officiële opening
nieuwbouw Grafisch
Bedrijf Weevers Elna
Vrijdagmiddag 20 juli jl. vond
de officiële opening plaats
van het nieuwe pand van Grafisch Bedrijf Weevers Elna
ana de Bleekwal 10 te Lichtenvoorde. Alle aanwezigen kregen een half uur na de opening een speciale pagina aangeboden van weekblad ELNA,
met daarop tekst en foto's
van de opening. Doordat men
in het bedrijf de beschikking
heeft over Printing on Demand, een geavanceerd apparaat was dit mogelijk.
Directeur L.G. Weevers heette de
gasten welkom bij het nieuwe
pand. Na dit welkomswoord
kwam de koets aanrijden met
daarin de burgemeester van
Lichtenvoorde, de heer R.F.R.M.
van Rijckevorsel en Laurens Janszoon Coster. Deze laatste was
van zijn vaste standplaats in
Haarlem gekomen om deze belangrijke gebeurtenis mee te
kunnen maken.
Laurens Janszoon Coster is de
uitvinder van de boekdrukkunst
en hij vertelde deze middag dat
hij het geweldig vond hoeveel er
sindsdien veranderd is. Hij memoreerde ook aan het feit dat
drukkerij Elna in 1999 overgenomen is door drukkerij Weevers
uit Vorden.
De heer Jan Oonk werd bedrijfsleider en samen met het bestaande personeel van de Elna
werd alles goed aangepakt. Na
lang overleg werd besloten tot
nieuwbouw en dit is dan nu gerealiseerd. Hij vertelde dat hij
met een gerust hart weer naar
Haarlem kon vertrekken om
daar wee rop zijn sokkel te klimmen. Hij wenste tennslotte de
heren Weevers sr. en jr. veel succes toe met hun nieuwe vesti-

ging, maar natuurlijk ook de
heer Oonk en zijn medewerkers.
OFFICIËLE OPENING
Burgemeester van Rijkevorsel
kreeg natuurlijk ook de gelegenheid om het woord te voeren en
hij feliciteerde het bedrijf met
de realisatie van het nieuwe en
ruime pand. De drukkerij is
door de overname voor de Lichtenvoordse gemeenschap behouden gebleven en het huisaan-huis blad Elna, dat door hen
gemaakt wordt, staat volgens
hem dicht bij de bevolking. Het
gemeentebestuur van Lichtenvoorde maakt graag gebruik van
dit medium om met de bevolking te communiceren. Een
communicatie welke in het gemeentebestuur een steeds groter rol gaat spelen.
Daarna was het tijd om naar buiten te gaan voor de officiële opening. Burgemeester van Rijckevorsel mocht samen met Laurens Janszoon Coster door de
hoofdingang van het pand, die
dichtgeplakt was met Elna's. Alle genodigden werden hierna
verzocht om hen te volgen en
kregen een glas champagne aangeboden.
De heer Jan Oonk, bedrijfsleider
van Weevers Elna, bracht een toast uit en hij overhandigde de directie een cadeau namens de
medewerkers uit Lichtenvoorde
en Vorden. Het is een beeld ge
worden van Laurens Janszoon
Coster en gemaakt volgens de afbeelding op de uitnodiging. Dit
beeld was nu nog in was uitgevoerd, maar zal binnenkort in
brons worden gegoten. Iedereen
werd hierna in de gelegenheid
gesteld om het pand te bezichtigen en men kon genieten van
een hapje en een drankje.

in 1999 overgenomen door Drukkerij Weevers en draagt sindsdien
de naam Weevers Elna. Het nieuwe bedrijfspand in Lichtenvoorde
werd vorige week vrijdag officieel
in gebruik genomen. De huisvesting van Weevers Elna moest sterk
worden verbeterd. De plannen van
verbouwing werden echter ingeruild voor nieuwbouw. Drukkerij
Weevers is inmiddels uitgegroeid
tot een zeer veelzijdig bedrijf. Tijdens het Open Huis in Vorden kon
men dan ook een zeer duidelijk
beeld verkrijgen waar het bedrijf
zich dagelijks mee bezig houdt. Zo
was te zien hoe men op moderne,
volledig geautomatiseerde persen
voor elk type drukwerk de juiste
apparatuur in huis heeft. Maar zeker zo belangrijk, zo niet het allerbelangrijkste punt van onderscheidt is de deskundigheid van
de vakmensen die aan de persen
staan. Om de kwaltiteit van de producten van het begin tot het eind
te kunnen garanderen houdt
Drukkerij Weevers ook de afwerking van het drukwerk in eigen
huis. Daarom beschikt Weevers
ondermeer over geavanceerde snijmachines, vouw- en vergaarmachines en over een stansmachine.
Ook de samenstelling van het
weekblad Contact werd gedemonsteerd door enkele medewerkers
van het bedrijf. Zij lieten ondermeer zien hoe wekelijks in Vorden
vier edities van het weekblad Contact, waarbij het plaatselijk
nieuws centraal staat, worden samengesteld. Zo worden op maandag de edities Vorden en Ruurlo
en op donderdag de edities Hengelo en Warnsveld van Contact samengesteld. Men liet zien hoe de
foto's die tegenwoordig veelal digitaal worden aangeleverd worden
geplaatst bij de redactionele artikelen.
In de nieuwe ruimte van Weevers
Net werden de diverse mogelijkheden van Weevers Net gedemonstreerd. Internet is niet meer weg
te denken in het huidige communicatieverkeer. Met internet kan
men bijvoorbeeld mensen interactief een product laten bekijken, of
klanten zeer gericht antwoord geven op hun vragen door eerst een
vraag- en antwoordformulier in te
laten vullen.
Tijdens het Open Huis van Drukkerij Weevers waren een aantal
schilderijen van mevrouw Riek
Schagen te zien. Riek Schagen geboren in Amersfoort, beter bekend
als 'Saartje' uit de vroegere televisieserie Swiebertje, woont sinds
1985 in Vorden.

Het nieuwe pand van Wieevers Elna, hi
hoofdingang is dichtgeplakt met Elna 's.

de

Lies Haverkamp van de PvdA in
Hengelo maakt zich grote zorgen als het gaat om de gemeentelijke herindeling. "Ik ben
bang dat we over vier jaar de rekening gepresenteerd krijgen",
zegt ze.

Derde stamtafelgesprek over gemeentelijke herindeling:

"De andere politieke fracties vinden dat we als gemeente groot en
sterk moeten zijn, maar gaan daarbij helemaal voorbij aan het financiële plaatje. Als Hengelo met Vorden en Steenderen fuseert zitten
we over vier tot vijfjaar jaarlijks
met een structureel tekort van
zo'n drie ton. En als Zelhem en
Hummelo & Keppel daarbij komen dan loopt dat zelfs op tot een
miljoen per jaar. Daar hoor ik niemand over", aldus Lies Haverkamp.

'Niemand praat
over de financiën'

Aan het derde stam tafelgesprek
van Weekblad Contact namen drie
vrouwen deel. Gastvrouw was de
Hengelose kunstenares Monique
Wolbert. Het gesprek vond name
" lijk plaats in haar atelier aan de
Kerkstraat. Ook teamchef Saskia
Hofman schoof aan. Zij geeft leiding aan de politie in Vorden,
Steenderen en Warnsveld. Een ge
sprek dus met drie vrouwen over
geld, beleid en leefbaarheid.
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Monique Wolbert: "Ik heb absoluut niet het gevoel dat de herindeling in Hengelo leeft. Eerlijk ge
zegd had ik er zelf ook nog nooit
zo over nagedacht. Natuurlijk lees
je er wel eens over in de krant.
Maar dat zijn kleine krantenkopjes en daarna ga je toch weer over
tot de orde van de dag. Voor de aardigheid heb ik de laatste dagen
eens wat mensen om me heen ge
vraagd wat ze nu van die herinde
ling vinden. De meeste mensen
overval je daar gewoon mee. Ze
zijn daar helemaal niet mee be
zig."

Lies Haverkamp: "Dat bleek wel op
de gemeentelijke inspraakavond
over de herindeling in Hengelo.
•" Naast de plaatselijke politiek waren daar maar twee gewone burgers. De meeste mensen zijn hele
maal niet in politiek geïnteresseerd. En dat is bijzonder jammer,
want er staat natuurlijk wel wat
op het spel. Weet je wat het probleem is, iedereen heeft het er
maar constant over dat we groter
moeten worden. Maar daar wordt
niet bijgezegd dat het de burger
ontzettend veel geld gaat kosten.
Ik denk dat de meeste mensen
daar helemaal niet bij stilstaan.
f Waarschijnlijk komt dat straks pas
na de herindeling als de nieuwe
gemeentelijke belastingen in de
bus vallen. Als ze dan vijfhonderd
gulden extra moeten betalen dan
worden de ogen wel geopend.
Maar dan is het natuurlijk al te
laat. Voor ons als PvdA in Hengelo
is een samenwerking van Hengelo,
Vorden en Steenderen voldoende.
Een fusie hoeft voor ons niet zo
nodig. Maar helaas kregen we
daarvoor de handen niet op elkaar
in de gemeenteraad van Hengelo.
v- Het CDA en de WD zijn van me
ning dat we moeten fuseren. En
dan ook nog het liefst in een groot
verband. Dus met Zelhem en
Hummelo & Keppel erbij."
Saskia Hofman: "Maar bij een samenwerking is het natuurlijk wel
zo dat iedere gemeente zijn eigen
gang kan blijven gaan. Bij een herindeling wordt je daarentegen ge
dwongen om met elkaar samen te
werken. Daarom voel ik ook weinig voor een zogenoemde samen^ werking'zoals de PvdA in Hengelo
voorstaat. Daar komt nog eens bij
dat we toch niet om een herinde
ling heen kunnen. Het wordt ons
als het ware door het rijk en de
provincie opgelegd. Hengelo, Vorden en Steenderen ontspringen
wat dat betreft de dans niet. In
mijn ogen kun je daarom ook veel
beter alle energie stoppen in de
vraag hoe groot die nieuwe ge
meente moet worden en met wie
je wilt fuseren. En als ik dan kijk

Op de foto van links naar rechts:
politiechef Saskia Hofman, Lies Haverkamp van de PvdA in Hengelo en kunstenares Monique Wolbert
naar de combinatie Vorden, Hengelo en Steenderen of de plusvariant met Zelhem en Hummelo &
Keppel daarbij dan denk ik persoonlijk dat het verstandiger is om
niet voor die laatste optie te tóe
zen. Dan wordt het wel heel erg
groot."
FINANCIËN
Wolbert: "Het probleem bij deze
herindeling is dat we er niet omheen kunnen. Je kunt het toch
niet tegenhouden. En dan kun je
dus veel beter kijken naar wat het
ons oplevert in plaats van wat het
ons kost."
Haverkamp: "Maar dan ga je dus
wel voorbij aan de onderzoeksre
sultaten van het bureau Cap Ge
mini Ernst & Young. Die cijfers lie
gen er niet om. Daar staat gewoon
glashard in dat we er op termijn financieel structureel op achteruit
gaan. Als Hengelo met Vorden en
Steenderen fuseert zitten we over
vier tot vijfjaar met een jaarlijks
tekort van drie ton. En als Zelhem
en Hummelo & Keppel daarbij komen dan loopt dat bedrag zelfs op
tot een miljoen. Daar hoor ik nie
mand over."
Wolbert: "Ik schrik daar toch wel
een beetje van. Weet je wat ik
dacht: als je met z'n drieën of
vijven gaat fuseren, dan levert dat
alleen maar meer geld op. Je hebt
straks bijvoorbeeld nog maar één
burgemeester nodig, één gemeentehuis en je kunt alles veel efficiënter regelen. Dan bespaar je
toch alleen maar geld."
Haverkamp: "Aan de ene kant is
dat misschien ook wel zo, maar
aan de andere kant zie je dat het
rijk op den duur de geldkraan van
het gemeentefonds steeds meer
gaat dichtdraaien. Als gemeente
krijgen we dus steeds minder geld

vanuit Den Haag. En in het geval
van een fusie met vijf gemeenten
komt dat dus nog harder aan dan
als wij alleen met Vorden en Steenderen fuseren."
Hofman: "Natuurlijk, er zullen
best wel nadelen aan een fusie zitten. Maar dat betekent dus dat je
er in die eerste vier jaar voor moet
zorgen dat je de organisatie goed
op de rails krijgt omdat daarna de
geldkraan vanuit Den Haag op een
lager pitje wordt gezet. Aan de andere kant zou ik het wel een zorgelijke ontwikkeling vinden als ge
meenten nog minder te besteden
krijgen. Ik heb nu vaak al het idee
dat het voor een wethouder of burgemeester al erg moeilijk is om
voor bepaalde zaken geld vrij te
maken. Neem bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. In de afgelopen
periode hebben we in Nederland
diverse maatregelen moeten ne
men in verband met 30 kilometerzones en de fietsers van rechts die
sinds l mei voorrang hebben. Dat
was voor veel gemeenten geen ge
makkelijke taak om daarvoor ook
de nodige middelen vrij te maken.
Het kan toch niet zo zijn dat in de
toekomst - mede als gevolg van het
beleid van de regering - de veiligheid van de burger op het spel
komt te staan. In mijn ogen moet
er altijd voldoende geld zijn om de
veiligheid van de burger te waarborgen. Want als dat niet meer het
geval is dan zijn we verkeerd bezig
in Nederland."
LEEFBAARHEID
Haverkamp: "Het gaat er mij om
dat we een leefbare gemeente houden. En daar ben ik nou zo bang
voor. Als die nieuwe gemeente er
straks financieel slecht voor komt
te staan, wat betekent dat voor
voorzieningen zoals de bibliotheek en het zwembad? Moeten
die straks sluiten? Daar komt nog
eens bij dat de nieuwe gemeente

niets mag. We mogen niet bouwen
en moeten ons straks helemaal
gaan richten op recreatie en toe
risme. Met als gevolg dat die nieuwe gemeente helemaal vergrijsd.
Misschien schets ik wel een heel
somber beeld, maar aan de andere
kant kan het onderzoeksbureau
Cap Gemini Ernst & Young ook
niet vertellen wat die meerwaarde
van de VHS+ gemeente nu precies
is. Als alle voorzieningen in de vijf
gemeenten overeind zouden blijven, dan zouden wij net zoals het
CDA en de WD ook gelijk kiezen
voor de VHS+ variant met Zelhem
en Hummelo & Keppel erbij. Maar
daar geloof ik dus niet in. In ben
bang dat het op den duur ten koste van de leefbaarheid gaat."
Wolbert: "Heel toevallig hadden
wij het daar laatst met een groepje
mensen over. We kunnen wel een
vereniging oprichten onder de
naam Hengelo Leefbaar, zeiden we
toen. Geen politieke groepering
hoor, maar een vereniging of stichting die in het dorp allerlei zaken
op het gebied van kunst en cultuur organiseert zodat Hengelo
leefbaar blijft. Maar zo'n vereniging zou zich natuurlijk ook heel
goed kunnen inzetten voor het be
houd van het zwembad in het
dorp. Wat dat vind ik namelijk wel
hartstikke belangrijk. Niet dat ik
zelf veel naar het zwembad ga,
maar mijn kinderen wel. Je moet
er toch niet aan denken dat - als
die nieuwe gemeente er straks financieel slechter voor komt te
staan - het zwembad dichtmoet.
Zoiets zou me dan wel aan het
hart gaan."
AFSTAND BURGER
Haverkamp: "Waar ik ook zo bang
voor ben is dat de afstand tussen
de burger en de politiek veel groter wordt. In een grotere gemeente
kent niemand de raadsleden en

ambtenaren op het gemeentehuis
meer. Zeker niet als zo'n gemeentehuis in een andere plaats staat."
Wolbert: "Misschien heeft u gelijk,
maar op dit moment heb ik ook al
heel erg weinig met de plaatselijke
politiek. Dus wat dat betreft zal er
voor mij niet veel veranderen. Ook
niet als zo'n gemeentehuis straks
bijvoorbeeld niet in Hengelo zal
komen te staan."
Hofman: "Laat ik maar even een
parallel trekken met de politie. In
de afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op de werkwijze van
de politie. Toch heb ik niet het ge
voel dat wij de burger minder service bieden want we staan 24 uur
voor ze klaar als er iets is. Het is alleen we zo dat we de organisatie
heel anders georganiseerd hebben. Met name de telefonie is door
middel van dat algemene politie
nummer anders georganiseerd.
Dat neemt niet weg dat er in het
gebied Steenderen, Vorden en
Warnsveld altijd één auto op de
weg is. We zijn er dus wel degelijk.
Het probleem is alleen dat de burger dat niet altijd zo voelt. Toch
heb ik het gevoel dat we de laatste
paar jaar goed bezig zijn. De wijkagent is weer terug en we probe
ren weer wat meer naar buiten te
treden door beter te communice
ren en te luisteren met naar de
burger. Bij een inbraak of een ongeluk maakt het in mijn ogen dan
ook niet uit of een gedupeerde de
desbetreffende politieagent nu
kent of niet, het gaat erom dat die
politieman betrokkenheid toont.
Dat is in mijn ogen veel belangrijker. De mensen willen serieus ge
nomen worden. Ze moeten het ge
voel hebben dat er naar ze geluisterd wordt. En dat geldt dus straks
ook voor die nieuwe gemeente.
Het college, de ambtenaren en de
raadsleden van die nieuwe ge
meente moeten betrokkenheid
uitstralen. En als ze dat doen dan
ben ik er helemaal niet zo bang
voor dat die nieuwe gemeente ver
van de burger afkomt te staan."

Stand van zaken
De meerderheid van de gemeenteraad van Vorden, Hengelo en
Steenderen heeft zich vorige
maand uitgesproken voor de
VHS+ variant. Oftewel een fusie
van vijf gemeenten: Vorden, Hengelo, Steenderen, Zelhem en
Hummelo & Keppel. In Vorden
was de raad zelfs unaniem. In
Hengelo en Steenderen daarentegen vindt de PvdA een fusie
van vijf gemeenten veel te groot
worden.
Het is overigens nog maar de
vraag of Zelhem en Hummelo &
Keppel straks opgaan in de VHS+
variant. In de eerste plaats heeft
de gemeenteraad van Zelhem dit
voorjaar met acht tegen zeven
stemmen gekozen voor een aansluiting bij Doetinchem. Verder
is het zo dat gedeputeerde H.
Boxem geen voorstander is van
een grote VHS-gemeente. Dat
bleek ruim een maand geleden
toen hij de voorlopige plannen
van het college van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de herindeling in de Achterhoek pre
senteerde in de Doetinchemse
schouwburg. Het college van GS
vindt dat Zelhem moet fuseren
met Doetichem en Hummelo &
Keppel met Doesburg.
De gemeenten in de Achterhoek
hebben tot l november de tijd op
te reageren op de plannen van
de provincie. Het is de bedoeling
dat de Provinciale Staten in fe
bruari van het volgend jaar een
beslissing nemen. Daarna gaat
het voorstel naar minister De
Vries van Binnenlandse Zaken
en moet het besluit nog worden
goedgekeurd door Tweede en
Eerste Kamer.
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AMD Duron 750 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 10 Gb harddisk
AMD Duron 800 Mhz, 1.28 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk
AMD Athlon Thunderbird900 MHz, 128 Mb«intern geheugen, 20Qi?harddisk
AMD Athlon Thunderbnd 1 GHz, 128 Mb inter-n geheugen, 20 Gb harddisk
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SpelletjesPC
AMD Athlon Thundefbjrd ;1 GHz, 128 MB SDRAM,
NVidia Riva TNT2 3»
M64 ABR: 20 8b 7200 rpm harddisk
AMD Athlon Thunderbird, 1 GHz, 128 MB SDRAM,
Geforce 2 MX 32 Mb AGP VGA'TV-O$, 20 Gb 7200 rpm harddisk

I f 2.045,I f 2.145,-

PC-133 MHz., UDMA 66/tÖO ATX Moederbord, 64 MB (behalve bij de SpelletjesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AOpen CDRQM, 56K6 Modem, 10/100 Mbps Netwerkkaart,
1.44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX, Win 95/98 Toetsenbord, Logitech Scrolfwheel Muis.

Actie:
bij inlevering van deze advertentie
f 100,- korting op een nieuwe computer

MET'LUXAFLEX'HORREN HOI DÏ l "TW**MOO1 B l I T K N .
Voor alle ramen en deuren in uw huis /ijn er 'Luxaflex' Horren.
Door de hermetisehe sluiting houdt u vliegen, wespen, muggen en

Opties;
^H|
17 inch monitor f 449,- • 15 inch Compaq tjerno monitor f 149,- • i.p.v; GDRom :|rt LG
12 x 10 x 32 CD-Brander f 159,- en een DVD-speler voor f 49,- • 15 inch TH monitor
f 1099- • HP 840C f 255,- • Logitech Cordless Desktop f 155,• Alle andere onderdelen op aanvraag.

andere lastposten buitenshuis. 'Luxaflex* Horren /ijn uiterst fiinktioneel én hij/onder fraai. De slex ige konstruktie en het weerbestendige aluminium

waarborgen bovendien een

jarenlang gebruik. Klke hor, in w i t . naturel

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak

of bruin, wordt exakt op maat gemaakt.

Weilig gedeponeerd handelsmerk. Een Munter Douglas Produki

rolhor

oprolbare hordeur

scharnierende hordeur

BARGNDSGN
VORDGN BV

schuivende hordeur

Uw Luxaflex " produkten-specialist:

zoekt

De Woonwinkel van Warnsveld

vakantie-

Maandagmorgen
en woensdagmiddag
gesloten.
Geen koopavond.
Rijksstraatweg 39 • 7231 AB Warnsveld • Tel. 0575-526132 j

i.v.m. verhuizing.
DREADLOCKS, EEN MAGISCHE

SENSATIE

Tel. 0575-551261

Waren het voorheen alleen filmsterren en mannequins die gebruik
maakten van dreads, tegenwoordig is dit bijzondere kapsel voor
iedereen bereikbaar.
En ... dreads zijn altijd te hergebruiken.

POKEMON-

DREADS ZIJN ER VOOR IEDEREEN
Dreads zijn er voor iedereen, man of vrouw. Ongeacht je haartype of de
lengte ervan. Een grote variatie aan dreads kan worden aangemeten.
\\ Uiteraard geven we jou het beste advies.
MEER WETEN? KOM DAN BIJ ONS LANCS OF BEL!

Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 2 1 - Vorden

VERZAMELIN
NOG NIET
COMPLEET? (j
Kom dan a.s. vrijdag
27 juli
om te ruilen of te kopen.

0575-55 12 15

Start ruil/koopbeurs van 9.00 t/m 13.00 uur.
Natuurlijk bij

Bos rozen a 20 stuks

Alle kamerplanten
50% korting

Valeweide

bloemen en plant n

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

t

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden - Telefoon 0575-552713
Kom snel want.

. OP — O P

Ingezonden buiten verantwoording van de redactie

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

REISVERSLAG OF 2001
ASTURBRIDGE, USA
De groep van tien jongeren van
Operation Friendship Vorden is
donderdag 19 juli vertrokken
naar de USA. Zij verblijven drie
weken in gastgezinnen in de
stad Strurbridge, ongeveer 100
km vanaf Boston. Elke week
brengen de jongeren verslag
uit, hoe zij hun verblijf beleven
aan de andere kant van de Oceaan.
WEEK l
Na een langdradig afscheid, waarbij de emoties vooral bij de ouders
een grote rol in namen, vertrokken we eindelijk voor drie lange
weken Amerika.... EINDELIJK VRIJHEID!!!
Voor de verandering geen enkele
vertraging, wat een geweldige vakantie goed van start liet gaan.
Met vlucht FJ 0633 M van Iceland
Air ging de eerste etappe naar
Keflavik, IJsland, waar wij na wat
verwarring met tijdsverschillen na
ruim 3 uur cruisen weer contact
met de grond maakten. De 2e etappe (vlucht nr. FJ 0503 M Keflavik Boston, +/-3400 km) verliep door de
aanwezigheid van video een stuk
sneller.
De eerste ontvangst in Boston leek
niet zo hartelijk. De aanwezige
werknemers van de statepolice en
douane straalden weinig vriendelijkheid uit. Na veel glimlachen en
vervelende directe vragen konden
we eindelijk door naar de echte
ontvangst. Wat opviel is dat men
daar (of eigenlijk hier..) nog niet zo
overtuigd is van het feit dat Nederland MKZ vrij is, gezien de vragen
over zuivelproducten.
De eerste persoon van de ontvangende groep die wij zagen (De locale voorzitter) bleek het stereotype Amerikaan te zijn. Met zijn su-

per nonchalante houding, sigaret
in de mondhoek en actief kauwgom kauwend bleek hij (zoals reeds
door ons voorspeld) een honkbal
coach te zijn.
Eenmaal 'thuis' kwam de eerste
vraag: hoe was de reis? en meteen
daar achteraan 'Heb je honger?'
Na zo'n reis is dat antwoord niet
moeilijk. De 'sandwich' die wij
voor geschoteld kregen liet niets te
wensen over.... Slechts een vraag:
Hoe krijg ik dit broodje in mijn
mond????? De afmetingen bedroegen +/-15 x 15x 10 cm, met een tomaat van het formaat handbal.
Nadat de bedden en de kamers
met enige onderlinge ongeregeldheden waren verdeeld, werd tegen
de verwachting in besloten toch
eerst nog maar een filmpje te kijken. Op DVD uiteraard.
De volgende ochtend werden wij
(te?) vroeg uit ons bed gehaald om
vervolgens met een volle maag (bacon and eggs.... hoe Amerikaans) 4
uur lang in een uiterst comfortabele koelcel te verblijven. Gelooft u
ons, een airco kan je na 5 minuten
naar een dikke wollen jas doen
verlangen.„(en dat terwijl de buitentemperatuur boven de 30 graden was.) Deze dag was praktisch
voorbij, na een korte duik in het
zwembad van de camping in de
staat Maine.
Na een primitieve nacht (oftewel:
zonder matras in een slaapzak op
de hobbelige grond) werd de dag
voortgezet op het strand. Het re
sultaat hiervan: Iedereen ziet eruit
als de befaamde 'Maine Lobster'.

Na een aantal jaren wordt name
lijk een deel van de boeken 'afge
schreven' omdat een bibliotheekcollectie regelmatig moet worden
vernieuwd en de plaatsruimte be
perkt is. De afgeschreven, onbeschadigde boeken over honderden
onderwerpen worden tegen vaak
erg aantrekkelijke prijzen verkocht.
v

Omdat die braderie-avond lang
niet alle boeken zijn verkocht en
er nog keus is uit vele honderden

RTV ers rijden goed
Vordenaar en RTV er nieuweling
Thijs van Amerongen presteerde
in de omloop van de Veenkolonie
en zeer goed. Hij behaalde een lle
plaats, voor Thijs was dit zijn eerste stad tot stad wedstrijd. De Hengeloer Peter Makkink behaalde in
de ronde van Driel een 5e plaats
ook in Wageningen deed Makkink
het goed op de Wageningse muur
werd hij 9e net achter RTV er Edwin Maalderink deze behaalde
een 8e plaats in deze uitermate
zware wedstrijd. Jan Weevers de
RTV er uit het Gelderse Hengelo
reed afgelopen zaterdag in Ochten
naar een 10e plaats. Peter Makkink
behaalde ook hier een klein prijsje

Line-Dance

De deelnemers aan de puzzeltocht
van de buurtvereniging "Delden"
kwamen zondagmiddag in wel
zeer natte omstandigheden te
recht. Tijdens de tocht van circa 25
kilometer lengte kwam de regen
op gegeven moment met bakken
uit de lucht. Desondanks werden
de opdrachten die onderweg uitgevoerd moesten worden met veel
precisie gedaan. Er waren drie eerste prijzen t.w. voor Jan Krijt/Henny Teunissen; groep Steenblik/Ruesink en de groep Bijenhof/Broekgaarden/Rossel.

Wij groep: 5, 6, 7 en 8 van de
Dorpsschool Vorden kregen
elke vrijdagmiddag handenarbeid en dit jaar zat daar liiiedaiice bij. Wij hebben les gehad van de Countryline dansers uit Wichmond.

V.R.T.C.
'Achtkastelenrij ders'
De zomertocht (fietstocht) die de
VRTC 'De Achtkastelenrijders' zondag organiseerde trok een rekord
aantal deelnemers. Vanuit Vorden
(De Herberg) vertrokken 's morgens 271 deelnemers. Tegelijkertijd werd gestart bij 'De Luifel' in
Ruurlo. Daar vertrokken 179 deelnemers. In totaal dus 450 personen. De rit had een lengte van 40
kilometer.

Smeden/koperslaan
Woensdagavond 25 juli wordt er
bij smederij Oldenhave aan de
Spiekerweg 6 een wel bijzondere
demonstratie gehouden. Die
avond zal Wim Oldenhave en zijn
medewerkers onder het motto
'smeden en koperslaan', een aantal oude ambachten laten herleven.

Wat nog in het vooruitzicht ligt, is
mintens zo begerenswaardig als
de afgelopen dagen. 2 dagen New
York, een honkbal wedstrijd en
een bezoek aan Six Flags. Uiteraard gaan wij ervan uit dat de
sfeer net zo super blijft als het nu
is.

In het beeldhouwatelier 'Hemel
en Aarde' aan de Schuttestraat 8,
wordt in de zgn. 'open atelier'
gelegenheid gegeven om aan een
eigen beeld in zeepsteen of albast
te werken. Dit kan de gehele dag.

Roei Derksen, Jacco Jansen en Rob
Stapelbroek.

Circuit onder water

Buitenkans boekenfans
Misschien hebt u ze vrijdag op
de braderie wel gezien: tientallen mensen die op hun gemak
boeken uit kwamen zoeken uit
•- de collectie 'Afgeschreven boeken' in de stand vóór de Openbare Bibliotheek.

Drie winnaars
puzzeltocht 'Delden'

titels wordt deze (uit)verkoop nog
even voortgezet. In de bibliotheek
kunt u vanaf nu rustig snuffelen
in deze collectie. Veel boeken zijn
afgeprijsd voor één of twee gulden
dus voor een bescheiden bedrag
kunt u een aardig partijtje boeken
bij elkaar zoeken.
Ideaal bijvoorbeeld voor de vakantie! Ook voor de kinderen is er nog
een bescheiden collectie fraaie
boeken beschikbaar.
Denkt u wel om de beperkte ope
ningstijden van de bibliotheek in
verband met de vakantie?
De tijden die vanaf 31 juli zullen
gelden worden nog in Contact
aangekondigd.

nl een 18e plaats. Conny Paas de
Nieuwelinge dame uit Steenderen
reed in Holten naar een 2e plaats
in het district oost kampioenschap. Conny kan gezien de uitslag naar de NK tijdrijden. Ook ve
teraan Rudi Peters uit Wichmond
reed zijn eerste wedstrijd na de vakantie, afgelopen zaterdag in het
Drentse Borger behaalde hij een 3e
plaats.
De RTV ers zijn in training voor de
komende wielerrondes te weten
Zutphen en op 22 augustus de eigen wedstrijd in Wichmond. In
Wichmond kunnen ook starten de
jeugd van 8 t/m 14 jaar voor de Rabo Dikke Banden Race. Inschrijving via Uw Rabobank of tot een
halfuur voor aanvang van de wedstrijd.

Hemel en aarde

Vanwege de hevige plensbuien van
de afgelopen dagen, kon zaterdag
21 juli de 'uitwisselingswedstrijd',
die de VAMC De Graafschaprijders
die dag tegen andere regionale
clubs had georganiseerd, geen
doorgang vinden. Gedeelten van
het Delden-circuit stonden nl.
onder water. Het bestuur zal deze
wedstrijd opnieuw op de agenda
plaatsen. Deze week hoopt men
het circuit weer in een dusdanige
staat te krijgen dat de 'twee uurs
cross' op zaterdag 28 juli wel doorgang kan vinden.

Geen agrarische
fietstocht
Toen de MKZ crisis een paar maanden geleden de kop opstak besloot
het bestuur van de GLTO afdeling
Vorden/Warnsveld/Zutphen, nader
te bezien of de agrarische fietstocht op zaterdag 4 augustus doorgang zou kunnen vinden. Een
fietstocht die jaarlijks langs een
aantal agrarisch bedrijven plaats
vindt. Hoewel het sein inzake de
MKZ inmiddels 'op groen' is gezet,
heeft het GLTO- bestuur, om onnodige risico's te vermijden, toch
gemeend de tocht dit jaar af tegelasten.

Degene die ons les gaf, heette Richard en hij werd geholpen door
Sonja. Ze hadden hun jongste
leerling ook bij zich. Hij was ongeveer 4 of 5 jaar oud.
Afgelopen vrijdag 13 juli hebben
wij op het schoolplein voor onze

ouders gedanst. Wij hebben drie
dansen geleerd en alledrie de
dansen hebben wij voor onze ouders gedanst. Later hebben de
echte Countryline dansers nog
een paar dansen gedaan.
We vinden het erg jammer dat
het al voorbij is. We hopen dat ze
ons volgend jaar weer les komen
geven.
Geschreven door: Alexandra
Emsbroek, Aukje van Rossum en
Lisa Denekamp uit groep 6 van
de Dorpsschool.

olitie varia
Inbraak drie personenauto's
Plaats: Rondweg, Vorden.
Tijd: tussen vrijdag 13 juli 18.00 en
zaterdag 14 juli 8.00 uur. Betrokkene: een 35-jarige aangeefster uit
Wichmond. Bij een garagebedrijf
werden een drietal auto's openge
broken. Na vernieling van de autoruiten werd uit die auto's de radiocd speler weggenomen.
Diefstal uit woning/diefstal van
auto
Plaats: Enzerinckweg, Vorden.
Tijd: 18 juli jl. tussen 3.00 ten 5.30
uur. Betrokkene: een 53-jarige
inwoner uit Vorden. Ontvreemd:
onbekend geldbedrag en een Volvo
V70 met kenteken 09-HB-SR. Men
is binnen gekomen door een deur
te forceren. De sleutels van de auto
werden meegenomen en de auto.
Verkeersongeval met letsel
Plaats: Kranenburg, kruising Ruurloseweg/Eikenlaan. Tijd: 19 juli jl.
omstreeks 9.30 uur. Betrokkene:
man 24 jaar uit Winterswijk en
man 63 jaar uit Lievelde, vrouw 57
jaar uit Lievelde. Betrokkenen reden over de Ruurloseweg in de
richting Vorden en wilden ter
hoogte van de Eikenlaan linksaf
slaan een inrit in. Ze stonden met
hun personenauto voorgesorteerd
en werden vervolgens van achteren
aangereden door een personenauto
bestuurd door een 24-jarige inwoner uit Winterswijk. De vrouw uit
Lievelde werd met een ambulance
overgebracht naar het Spittaal in
verband met nek klachten.
Alcoholcontrole
Plaats: Kranenburg/Ruurloseweg
Tijd: 19/20 juli jl. van 23.00 tot 4.00
uur. Werd een alcoholcontrole gehouden op de Ruurloseweg te Kranenbrug door de stagegroep Eerbeek, politie IJsselstreek en de
Douane. Hierbij werden 87 bestuurders gecontroleerd. Door l
bestuurder werd een 'A' geblazen
(0.5%). Bestuurder kreeg een rijverbod van l uur. Verder werden geen
overtredingen geconstateerd.

Er is ook ingebroken in een personenauto die geparkeerd stond op
de parkeerplaats van het kerkhof.
Uit deze auto is een handtas van
de achterbank weggenomen.
Er heeft zich een aanrijding voorgedaan op de Ruurloseweg. Een
automobilist moest remmen voor
de auto voor hem, maar kwam
niet op tijd tot stilstand. Hierdoor
ontstond tussen beide auto's schade. Er raakte niemand gewond.
Maandag 16 juli
Er is vannacht een alcoholcontrole
uitgevoerd op verschillende wegen. Geen van de bestuurders had
gedronken.
Tussen vrijdagavond en zaterdagochtend is er in een drietal auto's
ingebroken, die geparkeerd stonden op het terrein van een garage
bedrijf. De autoruiten waren vernield en uit de auto's zijn de radiocd spelers weggenomen. Hiervan
zijn aangiften opgenomen.
Dinsdag 17 juli
Er is een auto vernield die stond
geparkeerd in de Komvonderlaan.
In deze auto zat een deuk in het
linkerachterportier.
Er is in Vorden een auto gestolen
die is gebruikt bij een inbraak in
Doetinchem. Bij deze inbraak zijn
de daders overlopen, maar konden
na een worsteling toch ontkomen.
Bij de vlucht hebben ze een fiets
gestolen en deze later weer achtergelaten toen ze een auto hadden
gevonden waar de sleutels nog in
het contactslot zaten. Deze auto is
dus ook gestolen.
Op de Zutphenseweg en de
Zutphen-Emmerikseweg is een
verkeerscontrole gehouden. Hierbij zijn 2 mini-pv's opgemaakt; terzake kentekenplaat niet zichtbaar
en een verlopen rijbewijs.

Vrijdag 13 juli
Vannacht is er een alcoholcontrole
gehouden op de Zutphenseweg. Er
zijn 12 bestuurders gecontroleerd
op het gebruik van alcohol. Hiervan
had l persoon teveel gedronken.

Woensdag 18 juli
Er is ingebroken in een woning
aan de Hackforterweg te Wichmond. Men is binnengekomen
door aan de achterzijde van de woning het uitzetraam van de garage
te verbreken. Voor zover nu be
kend is wordt er alleen geld vermist.
Gevonden voorwerpen
2 zwarte leren knip portemonnees.

P.V. Vorden

Er is een lichtmast vernield op de
kruising Lieferinkweg en de Linde
seweg. Hiervan is een aangifte
opgemaakt.

Een nieuwe losplaats voor de P.V.
Vorden te weten La Ferte Bernard,
over een afstand van bijna 600
kilometer. De uitslag was als volgt:
T. Wesselink l, 6, 7, 15; H. Eykelkamp 2,14.17; M. Tiemessen 3,19;
C. Bruinsma 4; H. Stokkink 5, 10,
13, 18; J. Meyer 8, 11, 20; A en A
Winkels 9,12; Jitske Winkels 16.

Zondag 15 juli
Er was ingebroken in een personenauto die geparkeerd stond nabij de ingang van kasteel Wildenborch. Het ruitje van het linkerachterportier was ingeslagen. Uit
de auto waren een beautycase, een
beitelset, een schaafmachine en
een schroefmachine weggenomen.

Verloren
Sleutelbos met 4 sleutels met
schroevendraaier, sleutelhanger;
Berner Sennen hond, met rode
halsband; Gehoorapparaatje links.
Het politiebureau is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
9.00 - 13.00 uur of u kunt ons
bellen op nummer: 0900 - 8844.

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

Gewijzigde openingstijden bouwvakvakantie
Tijdens de BOUWVAK-VAKANTIE van 28 JULI t/m 18 AUGUSTUS gelden de volgende openingstijden:

Afhaalbalie open...
OPENINGSTIJDEN AFHAALBALIE:
MAANDAG T/M VRIJDAG van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
ZATERDAG
van 08.00 tot 16.00 uur

... showroom gesloten
Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099

Tijdens de bouwvak-vakantie is de showroom gesloten, is er geen koopavond en wordt er niet bezorgd.
Vrijdagmiddag 27 juli is de showroom vanaf 16.00 uur gesloten.

• Borcwlo (Ofcf.J
M. 05*3-272795
0314-683319

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575)4681 81. www.hciubi.nl / hci@hciubi.nl
Vestigingen in Hengelo Gld, Ulft en Zevenaar

KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT
U W

K E U S

HOE KUNT U INSCHRIJVEN VOOR DE FIETS4DAAGSE "DE ACHTERHOEK"
De 'Koga-info-tent'
van de fietsvierdaagse
"De Achterhoek" is aanwezig op het
terrejn van HCR ,t [_angenbaergh in het
centrum van Laren (Gld). Hier kunt u
7, 8, 9 en 10 aug. 2001 zich inschrijven op 4, 5 en 6 augustus.

Fiei

OPRUIMING
dames- en
herenmode

Vi prij s

I S

R U I M E R

B I J

H C I

Pompen, Sproeiers, Bronnen'
Reparaties en onderhoud

Gigantisch aanbod
TUINSCHERMEN
in allerlei
soorten en maten.

DEUREN
met hang' en sluitwerk.
Ook BANKIRAI uitvoeringen.

TUINHUISJES
vanaf ƒ 950,in diverse maten
en modellen.
Zie onze model tuin.

SPEELTOESTELLEN
met diverse uitbreidingsmogelijkheden.

Geïmpregneerd
timmerhout
in alle maten.
Ook Bankirai.
V londerplanken
en palen.

ECHTE
FINSE
SAUNA'S
al vanaf

ƒ 3.000,'
met kachel.
Ook diverse accessoires.

TEUNISSEN
M O D E
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451438

WATERPOMPEN
voor alle toepassingen.
Kwaliteit met toekomst.
Slangen + sproeiers, koppelingen.

BRONNEN MAKEN
DOEN WIJ OOK.

Brummelman Hout & Water
Scheuterdijk 25 - 7211 ER Eefde - Tel. 0575-541056 - www.brummelman.com

Cursus leren masseren
De vereniging Kruiswerk OostGelderland organiseert in Doetinchem en in Ruurlo de cursus
'Leren Masseren'. Deze cursus is
voor iedereen die op verantwoorde wijze een ontspannende
massage wil leren geven.
Massage is net zo oud als de mensheid zelf. Intuïtief wrijven wij over
een pijnlijke plek of over een gespannen lichaamsdeel. Een goed
uitgevoerd massage is dan ook een
weldaad voor lichaam en geest.
Massage is niet alleen prettig, het
stimuleert ook de stofwisseling.
Massage houdt ons lichaam in
goede conditie en kan blessures
voorkomen. De (Zweedse) Westerse
massage is gericht op ontspanning

van huid en spieren. Het gaat om
klassieke massagetechnieken zoals drukken, strijken en kneden.
In Doetinchem vindt de cursus
plaats bij fysiopraktijk v.d. Heuvel/
Willink, Keppelseweg 19. De cursus wordt gegeven op, 27 augustus, 3.10,17 en 24 september, l, 8,
22 en 29 oktober en 5 november.
In Ruurlo vindt de cursus plaats
bij Total Fit, Garvelinkkampweg
2B, op 21 september, 5,12 en 19 oktober, 2,16, 23 en 30 november en
7 december.
HET PROGRAMMA ZIET ER
ALS VOLGT UIT:
Les 1 + 2: Inleiding in de massage aan de hand van
kuitmassage.

Les 3 t/m 6: Massage van de rug.
Les 7 t/m 9: Massage van cervicothoracale gebied (nek
en schouders).
Les 10:
Herhaling.
Voor aanmelding en nadere informatie over de cursus en het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland. Telefoonnr. 0314 36 81 81.
In verband met de zomervakantie
is men tot 3 september alleen op
dinsdag- en donderdagmorgen bereikbaar.
Buiten deze tijden kan men een
boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

Cursus verbeter uw houding
en beweging
De vereniging Kruiswerk OostGelderland organiseert de
cursus Verbeter uw houding en
beweging in Doetinchem en
Winterswijk.

De cursus 'verbeter uw houding
en beweging' is gebaseerd op de
oefentherapie-Mensendieck. Deze
methode maakt mensen bewust
van hun houding.

Voor aanmelding, lidmaatschap
en nadere informatie kan men
contact opnemen met Vereniging
Kruiswerk Oost-Gelderland. Telefoonnummer 0314 - 36 81 81.

Als kind hebben we leren zitten,
staan, lopen en tillen. Bewegingen
die zo vanzelfsprekend geworden
zijn dat we niet of nauwelijks bij
nadenken. Toch kunnen wij in de
loop der tijd ook een verkeerde
houding en een verkeerde beweging aanleren. Dit kan uiteindelijk
tot pijnklachten leiden.

De cursus is voor iedere leeftijd en
is gericht op het voorkomen van
klachten door een verkeerde houding of beweging. U leert oefeningen om uw houding en beweging
te verbeteren.

In verband met de zomervakantie
is men tot 3 september alleen op
dinsdag- en donderdagmorgen
bereikbaar.

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van elk een uur.

Buiten deze tijden kan men een
boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

Attractiepark gaat
op de schop
De eerste vraag die mensen aan het begin van het seizoen van Attractiepark
Slagharen stellen, is vaak 'welke nieuwe attracties zijn er dit jaar?' Hierbij wordt
dan voorbij gegaan aan de vraag 'wat is er veranderd in het park?' De vraag
lijkt hetzelfde, maar is het niet.

De inrichting van het Attractiepark is ieder
jaar en ieder jaargetijde anders. Jaarlijks
wordt het terrein opnieuw ingedeeld om
ruimte te bieden aan nieuwe attracties. Ook
dit jaar is de aankleding van een groot deel

van het amusementspark compleet aangepast. Dat geldt voor de ingang, de omgeving van de nieuwste attractie Mine Train
en het gebied rondom de Wildwaterbaan.
De ingang heeft veel weg van een zuidFranse plaats. Pijnbomen en bijzondere rotsen vormen het startpunt van een onvergetelijke dag uit. In het attractiepark /.ijn talrijke, houten picknickplaatsen geplaatst.
Ook is het mogelijk om in westernstands
met een katapult te schieten en de eigen
werpkunsten op melkbussen te testen.
Daarnaast heeft beton in het park plaats
gemaakt voor uit Frankrijk geïmporteerde
rotsen, groenvoorzieningen en miljoenen
bloemen. Veel bloemen worden tijdens het
seizoen vervangen. Ook zijn bomen met
wortel en al in het attractiepark 'verhuisd'.
Al deze veranderingen zijn niet alleen
doorgevoerd om het amusementsterrein een
fraaier uiterlijk te geven. Doordat de gehele
infrastructuur van het terrein opnieuw is
opgezet, wordt effectiever gebruik gemaakt
van de oppervlakte. Dat vertaalt zich in nog
kortere wachttijden bij de attracties en een
grotere capaciteit qua bezoekersaantallen.

Slagharen staat bol van muziek
Bij gezelligheid hoort muziek en dans.
Daarom staat Attractiepark Slagharen bol
van muzikale activiteiten. Regelmatig
laten dweil-orkesten en fanfarekorpsen
uit het gehele land hun kunnen horen

tijdens rondes door het park. In de saloon
blijkt dat Nederland over rasechte
cowboys beschikt. De beste line-danceverenigingen promoten hun topsport
tijdens gratis demonstraties.

Kampeerfestival van 27 tot en met 30 juli 2001

Oerkracht-festival
Het Oerkracht-festival beleeft
in j uU 2001 haar 3-jarig bestaan.
In deze periode is het festival
uitgegroeid tot het gezelligste
meerdaagse festival van Nederland. Ook dit jaar zal het festival weer plaatsvinden op en
rond het prachtige motorcrossterrein van 'De Schans'.
Uit alle delen van Nederland komt
een gigantische stoet van zelfgemaakte rijdende bouwsels naar
het festival, waaronder hooiwagens, verbouwde vrachtwagens,
trekkers en sleurhutten. Alleen dit
is al een unieke en bijzondere ervaring bij dit evenement. Uiteraard zal er ook dit jaar weer een
fantastische totaalprogrammering zijn, waarbij er gekozen is
voor twee podia en de inmiddels
beroemde Arena. Deze maakt dit
festival zo bijzonder, aangezien
hier allerlei ludieke, gezellige spe
len worden georganiseerd. Dit in
combinatie met een goede programmering en het rijkelijk vloeien van het gerstenat zorgen voor
de speciale sfeer. Ook het kamperen op de goed verzorgde camping
draagt bij tot deze lekkere sfeer.

George Baker, de Zingende Fresia's, LA Doors, Lynyrd-project,
Band Zonder Banaan, Mot'rhead,
Jovink & the Voederbietels, Tanzwut en uiteraard Normaal. Dit zijn
de bands voor op het hoofdpodium en op het tweede podium zullen nog vele andere bands en DJ's
langskomen. Over de meeste
bands hoeft weinig meer gemeld
te worden, de meeste zijn wel bekend bij iedereen. Mot'rhead zou
optreden op Dynamo Open Air,
maar aangezien dit niet doorging,
zijn zij één van de toppers van het
Oerkracht festival.
In de Arena zullen vele spelen
plaatsvinden, waarbij het opvalt
dat er ook Swientje tikken gespeeld zal worden. Zoals bekend
zal dit voor veel spektakel zorgen.
Voor dit jaar zullen er naast de passe-partouts, welke geldig zijn voor
het hele weekend, ook dagkaarten
worden verkocht. De reden hiervoor is dat er door de MKZ pas heel
laat een vergunning is verkregen.
De dagkaarten zijn geldig voor de
zaterdag en de zondag van 's morgens tot 's nachts, terwijl de passepartouts geldig zijn vanaf vrijdag
27 juli t/m maandag 30 juli.

BANDS
Bands welke dit jaar zullen optre
den op het Oerkracht festival zijn:

De kaartverkoop vindt plaats via
de Ticketservice en de plaatselijke
voorverkoopadressen.

Brummelman
nu in water én hout
Brummelman Pompen heeft al
een goede naam verworven als
het gaat om pompen, sproeiers
en bronnen en probeert dat nu
ook in de houtsector.
Sinds het voorjaar 2000 kan men
bij Brummelman ook terecht voor
o.a. echte Finse sauna's met allerlei toebehoren, tuinhuisjes, schuttingen, tuinhout zoals palen en
planken en speeltoestellen, waaronder klimtoestellen schommels,
wipplanken, loopbruggen etc., alles geheel naar eigen wens uit te
breiden. Leuk voor de kinderen nu
ze vakantie hebben kunnen ze er
extra van genieten!

In de schuren aan de Scheuterdijk
25 waar eerst de kippen gehuisvest
waren, staat nu het grote assortiment uitgestald.
Ook is er een modeltuin waar de
diverse modellen te bezichtigen zijn.
Ook de diverse soorten circulatieen elektropompen, sproeiers en
slangen e.d. vinden daar een plek.
Voor het slaan van pompen voor
een sproei-installatie voor de tuin
kunt u bij Brummelman terecht.
Zie ook de advertentie met diverse
aanbiedingen elders in Contact.

Het team van autospecialisten

www.herwers.nl
Nominatie Antoniuskerk
Sinds enkele jaren wordt in Nederland een speciale stimuleringsprijs toegekend aan een
bijzonder vrijwilligersproject.
'Het Nationale Compliment' is de
naam van de prijs waarvoor vrijwilligersorganisaties zich jaarlijks
kunnen opgeven. Het bestuur van
de Stichting 'Vrienden van de Kerk
op de Kranenburg' heeft deze kans
benut om de aandacht te vestigen
op het 'Museum voor Heiligenbeelden' dat zoals bekend is opgericht om daarmee het voortbestaan van de fraaie Antoniuskerk
veilig te stellen en dat geheel door
vrijwilligers wordt gerund.
Jaarlijks worden voor 'Het Nationaal Compliment' vele honderden
activiteiten aangemeld en door
een jury beoordeeld.
Uit de vele inzendingen worden
twintig onderwerpen gekozen ofzoals dat tegenwoordig heet - genomineerd.

Het 'Museum voor Heiligbeelden' zo werd ons zojuist bericht - is een
van die twintig projecten. Door
een persoonlijk bezoek en nadere
bestudering van deze twintig projekten wordt binnenkort een keus
gemaakt en het jaarlijkse 'Nationaal Compliment' toegekend.
Het bestuur van de stichting VKK
is tevens uitgenodigd de definitie
ve uitreiking van deze prijs bij te
wonen tijdens een feestelijke bijeenkomst in Arnhem.
Natuurlijk is de kans niet groot
dat nu juist het vrijwilligerswerk
rond het 'Museum voor Heiligbeelden' straks 'Het Nationaal
Compliment' zal krijgen. Er zijn
immers vele originele en waardevolle initiatieven in vrijwilligersland. Maar alleen al het feit dat dit
Vordense projekt is uitgekozen en
tot de groep van twintig kanshebbers behoort is een bewijs dat
ook landelijk dit initiatief veel
aandacht krijgt.

OLIE
BESTELLEN!

Kwaliteitsstomerij

Kwaliteitsstomerij

Good-Clean

Good-Clean

Achterstraat 1, Lochem
Tel. 0573-25 26 10

Achterstraat 1, Lochem
Tel. 0573-25 26 10

Gevraagd

zoekt per direct (of op korte termijn)

Vlotte levering
en scherpe
prijzen

üi

per direct of na examens of vakantieperiode

voor de winkel en andere werkzaamheden, parttime/fulltime, en

allround perser/
allround vakman m/v
Wij vragen:
Goede contactuele eigenschappen,
goede rekenvaardigheid,
flexibele instelling,
zelfstandig en accuraat kunnende werken.

Ruurbseweg 45-47, Vonden, tel. 0575-551217

.o.f.
^^^

enthousiaste
medewerkster

s ch oo r s t e e n ve e g be d r i jf

Zei hem

Wij bieden:
een eventuele vaste dienstbetrekking,
goede salariëring,
een prettige en gezellige werksfeer
in een klein team.
Voor nadere informatie:
Kwaliteitsstomerij

JONGEMAN
vanaf 18 jaar, op LBO/MBO-niveau,
die in de stomerij-wereld een zekere
toekomst wil opbouwen.
Geboden wordt:
een leuk beroep
een zekere toekomst
gezellige werksfeer met jonge collega's
opleiding(en) op kosten van bedrijf
goed salaris
vaste baan
Heb je interesse
kom dan langs, of bel en vraag naar de
heer Jonkhout, schrijven mag natuurlijk
ook.

Kwaliteitsstomerij

Cood-Clean
tel. 0573-25 26 10, na 18.00 uur en b.g.g. 25 35 73,
vragen naar dhr. Jonkhout.

Tel. 0314-622267

NETTE

Good-Clean
tel. 0573-25 26 10, na 18.00 uur en b.g.g. 25 35 73,
vragen naar dhr. Jonkhout.

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

Te koop gevraagd:
• Melkquotum op pachtbasis
• Volgemolken melk op pachtbasis voor het melkjaar 20022003
• Leasemelk
• Complete melkveebedrijven
incl. vee
• Varkens en zeugenrechten
• Pluimveerechten

Bestel nu de sticker
"kiek uut,, ik bun een
Achterhoeker9
En maak kans op l van de geldprijzen
van f 250,- / f 150,- / f 50,-.
Hoe komt u aan deze sticker?
Schrijf naar Postbus 115, 7250 AC Vorden
of kijk op www.achterhoekfm.nl

Vorden
Fm 105.4
kabel 87.5

Ruurlo
Fm 107.1
kabel 87.5

Lochem
Fm 105.4
Kabel 87.5

Maricnvelde
Fm 107.1
Kabel 98.4

OMAN

^^ Tonny Jurwëris
S
ZJ><C
AUTOSCHADE
l [r==\
liEQSTELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. 0573-451161 • FAX 0573-454180

Henk Loman
vïerakker

VxSTGOED Tel. 0575-441331

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

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

Telefoon O573-4513O6
Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

te Deventer

BP
KANTERS
BELLEN!

vraagt voor haar

kunst-, antieken inboedelveiling
van 3 t/m 8 september a.s.
met kijkdagen 31 augustus, 1 en 2 september a.s.

goede inbreng van antieke meubelen, schilderijen,
porselein, goud, zilver en juwelen, glas,
Oosterse tapijten, complete antieke inboedels
en/of nalatenschappen enz. enz.
Laatste inbrengdag zaterdag 18 augustus a.s.
Gratis taxatie, voor grote stukken komen wij ook aan huis.

VEILINGHUIS DE WERELD
Mr. H.F. de Boerlaan 21107 - 7411 AJ Deventer
Telefoon 0570-627990 - Fax 0570-627898 - E-mail: de wereld@hetnet.nl

BOXSPRINGS

HOUTEN
LEDIKANTEN

Boxspringcombinatie
180/200

Massief blank houten ledikanten.
2 modellen voor meeneemprijs.
Nu slechts

2 perfecte boxsprings met roomwitte bekleding, 2 kwalitatief hoogwaardige Pocketvering matrassen (5 zones, 500 gr/m2 wol,
rondom rits, latex afdeklaag, dubbeldoeks
stretchhoes en in 3 hardheden).

l 99,-

Ook leverbaar in 2-persoons
en lits-jumeaux.
V

s

2995,

Combinatieprijs slechts

Boxspringcombinatie
met 50% korting

MDf ledikant 90/200
Afgewerkt in blank of donker eiken of
elzen structuur. Alle onderdelen mooi
afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet van 1495,.

Uitrijdbare boxspringcombinatie.
Geheel elektrisch verstelbaar.
Incl. zeer fraaie bali bruin gebeitste
achterwand, voetborden en nachtkasten.
Met verlichting op achterwand.
Normale prijs 7990,-

voor 1

nu 3995,

DIVERSE
SHOWROOMKASTEN
met 25% Korting

VOORDELIGE
MATRASSEN

Diverse
showwomslaaphamers met
20% tot 50% korting

Diverse Boxsprings
met 20% tot 50%
KORTING

COMFORT
SLAAPKAMER

[ BEDBANK

Uitgevoerd in crème met kersen accenten.
Deze ledikanten zijn eenvoudig uit elkaar te
rollen. Afmeting: 160/200.
Ook leverbaar in 180/200.
-» or* rvan 3295,voor £0*15,-

Zilvergrijs frame met matras in zwarte stof.
120/200. Superhandig.

Nu slechts 699,

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. U cm dik met aan één
zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190
van 259,80/200
van 299,90/200
van 3 1 9,90/210
van 339,140/200
van 479,160/200
van 559,180/200
van 639,Deze matras is ook leverbaar
maten.

voor
199,voor 239,voor 249,
voor 279,voor 379,voor 429,voor 479,in andere

Pocketveringmatras

5 zone matras met dubUeldoeks stretchhoes met
wol en rits aan 4 zijden.
Verkrijgbaar in 3 hardheden. 20 cm
80/200
van 849,nu
649,90/200
van 91 9,nu
699,
90/210
van 1009,nu
769,140/200
van 1 399,HU
1069,160/200
van 1 569,nu
1229,-

Schuimrubbermatras

F rri MI^)
Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.
Basisbed 90/200
V.a. 498,Halfhoogslaper 90/200
V.a. 875,Buro's
v.a. 349,Degelijke verende lattenbodem,
Millieu- en kindervriendelijke lak.

Latex, met 5 comfortzones met strechhoes en rits
aan 3 zijden. Te verkrijgen in se/t, medium en
firm. 16 cm

aupmginvelekl

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

Auronde 1000 bedombouw 160/200 met 2 dwarsgespannen spiralen en 2 luxe pocketvering
matrassen.
met verstelbare bodems

nu

voor 649,voor 699,voor 799,
voor 1099,voor 1299,-

Koudschui m stretch matras

nu

geheel anti-allergisch, 16 cm dik,
zeer elastisch matras.

RUIMTE BESPARENDE BEDDEN
Vouwbed
Met zwenkwielen. Incl. matras 90/200

van 799,van 895,van 995,van 1495,van 1 695,-

van 379,-

nu 299,-

Degelijk houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen en
automatisch uitklapbare poten, incl polyether matras 80/200 cm

nu

Onderschuif combinatie

80/190
80/200
90/200
90/210
140/200

van 499,van 499,van 579,van 609,van 829,-

VOOr
VOOr
voor
voor
VOOr

vertragend schuim
(ontwikkeld voorin de ruimtevaart)
90/200 cm

nu

van 1545,-

voorll49,-

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

995,-

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

Zwart of wit, stalen divanbed met onderschuifbed en versterkte spiraal. Compleet met 2
polyether matrassen SC 40, 5 jaar garantie.
80/190
van 1395,voor
90/200

399,399,459,519,719,-

Voetgangersgebied

Rabo Bank

