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Teken- en schilderwedstrijd
met voorkeur voor Hackfort

ochtend begint het eerste showprogramma. Vanaf het middaguur
komen de aanspanningen binnen
voor de lunch, waarna zij later vertrekken voor de middagrit. Op de
kasteelweide zullen halverwege de

middag wederom verschillende
demonstraties te zien zijn. Daarna
zal een defilé van rijtuigen via de
Dorpsstraat naar de kasteelweide
rijden, waar aansluitend de prijsuitreiking zal plaatsvinden.

Openluchtdienst
bij Kasteel Vorden
Aanstaande zondagmorgen 5
augustus wordt er een openluchtdienst gehouden bij kasteel Vorden georganiseerd door
de Hervormd/Gereformeerde
Evangelisatie-commissie.
Deze bijzondere dienst zal plaatsvinden op het fraai gelegen grasveld achter het kasteel bij de Lodewijkslinde. Op dezelfde plek als
voorgaande jaren dus.
Bij warm weer is hier voldoende
ruimte om in de schaduw te zitten
en ook van de (eventuele) wind
heeft men hier geen last.

Deurschilderen N.H. Kerk
'De mensen kunnen gerust over
mijn schouders meekijken. Ik
laat mij echt niet afleiden. Ik
schilder gewoon door'. En zo
ging deze amateurschilder, zittend op een krukje onder het
lover van de kastanjebomen en
een pilsje binnen handbereik,
gewoon verder met zijn werkstuk, de deur en een stuk muur
van de Nederlands Hervormde
kerk te schilderen. Een knap
staaltje vakmanschap. Ook de
paar 'halve stenen' naast de
deur worden als zodanig identiek nagebootst.
Een paar meter verderop wordt
het Staringbeeld op sokkel geschilderd. Een groepje gehandicapte
mensen doen hetzelfde. Met dit
verschil dat zij het beeld van de andere kant schilderen. Deze unieke
schilder- en tekenwedstrijd is een
initiatief van de Lionsclub Zutphen, die daarvoor een speciale
stichting in het leven heeft geroepen. Doel van Kleurenpalet van de
Achterhoek is het bijzondere erfgoed van de Achterhoek onder de
aandacht te brengen van schilders
en hun achterban.
De heer C. Chr. Voerman, lid van
de Lionsclub en nauw betrokken
bij de organisatie in Vorden, is laaiend enthousiast over het aantal
deelnemers (63) en de kwaliteit

van de schilderijen en tekeningen.
Ook juryvoorzitter, mevrouw
Roorda, liet zich na afloop in dezelfde bewoordingen uit.
Zaterdagmorgen werden de deelnemers onder het genot van een
kopje koffie in het Dorpscentrum
ontvangen. Daar kregen zij een
dia-presentatie voorgeschoteld
van een aantal locaties zoals de
Lindese Molen, kasteel Vorden, de
Eldersmaat en kasteel Hackfort. In
principe was iedereen vrij om zelf
een locatie te zoeken. Kasteel
Hackfort was duidelijk favoriet.
Circa 20 personen schilderden en
tekenden daar het landschap, het
kasteel of de watermolen. Ook de
locatie bij kasteel Vorden (gemeentehuis) was bij de schilders een geliefde plek.
De deelnemers begonnen tegen
tienen en dienden hun werkstuk
uiterlijk om 15.00 uur in te leveren. Daarna werden de schilderijen en de tekeningen in het Dorpscentrum aan de wand bevestigd
en kon de jury (waaronder kunstenares Riek Schagen) beginnen met
hun beoordeling. Alle deelnemers
kregen die middag een certificaat
met daarbij de jurybeoordeling.
De beste schilderijen en tekeningen worden door de jury in bewaring genomen om in de finale op
zaterdag 26 augustus opnieuw

Kastelenrit 2001
Aangespannen vereniging 'In
de Reep'n Vorden e.o.' organiseert dit jaar voor de vijfentwintigste maal de kastelenrit
te Vorden.
Dit jaar zal er weer zo'n honderdtal
authentieke aanspanningen deelnemen aan deze rit, die zal leiden
door het schitterende Gelderse

landschap, langs verschillende
prachtige kastelen en landerijen.
Ieder jaar trekt dit evenement vele
duizenden bezoekers, die genieten
van de verscheidenheid aan rijtuigen en paarden in diverse aanspanningen, met rijders en passagiers in gepaste, authentieke kledij. Tijdens de rit kunnen de bezoekers, eventueel onder het ge-

door een jury te worden beoordeeld. Dat gebeurt in de Burgerzaal in Zutphen, Dit samen met de
mooiste werkstukken uit de andere plaatsen Zutphen, Lochem,
Bronkhorst, Doetinchem en Zelhem waar inmiddels ook een wedstrijd heeft plaatsgevonden. De
laatste is zaterdag 18 augustus in
Ruurlo.
DE UITSLAG IN VORDEN WAS:
Category Olie-aqriel: l Henk Mulder, 2 Bernard van Oortmarssen, 3
Truus Grotenhuis. Category Aquarel: l mevrouw van Brummelen, 2
W. Koster, 3 mevrouw Schuurman.
Category Tekenen inkt/pastei: l
mervouw Corry Claassen, 2 Theo
de Boone, 3 Gerard Duisters. Category Diverse technieken: l mevrouw Vincent-Jonker, 2 mevrouw
A. Koch, 3 Elisabeth de Jong. Cate
gorie jeugd: l Lennart van Huik, 2
Rene Folkert, 3 Renske Luttikhorst.
De jury heeft beoordeeld dat werkstukken van de volgende personen
overgaan naar de finale op zondag
26 augustus in Zutphen: Henk
Mulder, Truus Grotenhuis, mevrouw van Brummelen, W. Koster,
mevrouw Vincent-Jonker, Lennart
van Huik, Rene Folkert en mevrouw Corry Claassen. De hoofdprijs die in Zutphen bekend wordt
gemaakt bestaat uit een 'schilderachtig' weekend voor 2 personen
naar Parijs.

not van een drankje, genieten van
een afwisselend showprogramma,
waaronder een aangespannen kür
op muziek, een aantal vaardig
heidsproeven, een clinic/kür onder
het zadel, gereden door een van
Nederlands Young Riders Sarah
van Fessum.
Dit evenement zal plaatsvinden op
zondag 12 augustus 2001, op de
kasteelweide in Vorden. De toegang is gratis. Aan het eind van de

Voorganger is ds. H. Eschbach uit
Amersfoort. Er zullen bekende liederen gezongen worden. De muzikale begeleiding is in handen van
dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn die
het orgel/keybord bespeelt en verder zijn er twee trompettisten aanwezig van de Chr. muziekvereni-

ging Cresendo uit Hengelo (Gld.),
namelijk Erik Maalderink en
Hendrik Jan Klein Gotink.
Het thema van cle/.e zomer-openluchtdienst is: 'Houdt u ook van
vissen?' Er is voor de allerkleinsten
kincleroppas aanwezig op het terrein en er zijn stoelen, maar mogelijk zijn er niet voldoende, dus
als het kan graag een klapstoel
meenemen.
Streekradio Achterhoek 1;M zal de
dienst rechtstreeks uitzenden.
Mocht het gaan regenen, wat overigens nog geen enkele keer gebeurd is met de zomer-openluchtdienst (en dat al sinds 1993!), dan
wordt er uitgeweken naar de
Dorpskerk.
Na afloop is er gelegenheid om
gezellig na te praten onder het
genot van koffie en frisdrank.
Iedereen is van harte welkom.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 augustus 10.00 uur Openluchtdienst bij kasteel Vorden,
ds. J. Eschbach, Spijkenisse.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 augustus 10.00 uur zangdienst.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag5augustus 10.00 Openluchtdienst bij kasteel Vorden, ds. J. Eschbach, Spijkenisse en 19.00 uur ds. D. Westerneng.
R.K kerk Vorden
Zondag 5 augustus 10.00 uur woord- en communieviering, m.m.v.
Cantemus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag4 augustus 17.00 uur eucharistie.
Zondag 5 augustus 10.00 uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
5-6 augustus F. Hogenelst, Lochem, telefoon (0573) 251457.
Weekenddienst huisartsen
4-5 augustus:dhr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 551567.
Alleen 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 3-10 augustus apotheek Jonker, Houtmarkt 73,
Zutphen, telefoon 0575-513177.
Tandartsen
4-5 augustus P.J. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Contactjes
Streekziekenhuis Het SpittaaL öoyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderaföelmg 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 10.30-1 i.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 uuri Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lóchem, Larcnsewcg 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
GLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparaüevcrzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314626140. Vóór overige zaken; 0314-626126. Internet: www.destiepel.nl - E-mail; info@destiepel.nl
ZorgGroèp Oost-Gelderland 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-Kastccl, tel. 0575-556908;
ina Wcustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y.Rpelofs 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.
WV-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 Bronsbergen* te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14,00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling 0900-2021210.
Dierenambulance tel. 0900-9991999.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen óver 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.
Personcnajannering info/aanvraag bij de SWOV. •
MaaltJjdverzorgjng info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
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.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
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).
Stankmeidingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Gesar 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).
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

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.
• 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.
• Pure aloe-vera producten
dragen bij aan een gezonder
en natuurlijk leven. Informatie
en verkoop Jannie Nijkamp,
Warnsveld, 0575-521316 of
553632.
• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. 0575553283, b.g.g. 06-51106955.
• Te koop: jonge krielkippen.
Tel. 0575-522993.
• Kamer gezocht in Vorden
of Zutphen. Wie kan mij daaraan helpen? Tel. 0575-552916.
• Te koop: Jack Russelpups,
gladharig, driekleurig, laagbenig. Geb. 17-6-01. Tel. 0544375106.
• Te koop: Peugeot 306
Summertime, blauw, b.j. 1995,
km-stand 115.000, veel opties,
APK tot 06-2002; f 13.000-.
Tel. 0575-553486.
• Met het Kasteeltuinconcert
'X-maal Jazz' brengt de
KunstKring Ruurlo op vrijdagavond 10 augustus een schitterend, gevarieerd muziekprogramma in de tuin van Huize
Ruurlo. Deze week kunt u nog
goedkope toegangskaarten
in voorverkoop reserveren
door 30 gulden per kaart over
te maken naar giro 52100 van
de KunstKring Ruurlo te Ruurlo. Aan de balie van de VW
Ruurlo zijn (tegen contante
betaling) ook kaarten in voorverkoop verkrijgbaar. Nadere
informatie: KunstKring Ruurlo, 0573-452075.
• Te koop: huisraad. Eethoek,
eiken, rond 1.20 m incl. 4 stoelen; barkrukken 3 x eiken/biezen; salontafel 8-hoekig eiken
1 m l x br; servieskast, dicht;
set bijzettafeltjes, eiken; TVmeubel, eiken, 2 laden (handwerk); hoekbankstel, stof + 1
fauteuil; 2-pers. bed/lis. 160 x
200 cm, paar jaar oud, gebr.
wit, 50 cm hoog. Tel. 0575552288 (18.00 uur) 06-5334
6026.
• Te koop: Gerstestro. H.
Wesselink, Eikenlaan 23, Vorden, tel. 0575-556774.
• Vermist: kater Willem, zwart
met bruine gloed, mist 1 tand,
heeft rood bandje met kokertje.
Gezien of gevonden? Bel
0575-552050.
• Te koop: supermooie Jack
Russelpups, 2- en 3-kleurig,
laagbenig en kortharig, ingeënt
en ontwormd. Vakantieregeling
geen probleem. Tel. 0573461640.
• Te koop: motormaaier incl.
grasbak van de Heidesmid.
Prijs f 275,-. Tel. 0575-552288.
• Aan komen lopen: cyperse
kater, witte bef en witte pootjes. Fam. Kuit, Hoetinkhof 275,
tel. 552917.

De echte groenteman
springt eruit in groente en fruit!

Paardenbrok Basis:
Besterly f 13,Kasper Fauna Food f 13,50
Havens f 13,50

babecueweken
Heerlijk zoete

Vers uit eigen keuken!

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

galia meloen

H. VLOGMAN

per stuk

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959

OQO komkommer-dille

L^jQ

Salade 200 gram

Alleen even bakken . . .

Veldverse

bospeen

149

per bos

Versgesneden

Lekkere, zongerijpte

We hebben vanaf heden weer

trostomaten

verse bloemen

4 Af\ snijbonen

500 gram

van het land.

Volop zonnebloemen

298

bistro krieltjes
500 gram

l *T%/

400 gram

Javaanse
balletjes
in heerlijke saus, 250 gram

398

SCHOENAKER

Aanbiedingen week 31

Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

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

Hotten

IGjjk voor meer nieuws op:

www.contact.nl
HARMSEN

Abrikozenbavaroisvlaai

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN

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

4450

4095

klein i i m

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

groot t Om

Appel-kruimel
klein

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

11!50

Appelflappen
4 voor

Voor uw
nu

Strandvakantie

7.

3:

95

Elke donderdag

13175

5 broden vanaf

gaat u naar:

Diverse vlaaien en kindertaarten,
vraag er naar in de winkel.

Rabobank
reizen
Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
icleloon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

Openingstijden:
Donderdag 10.00-12.00 uur en 13.30-10.00 uur
Vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-21.00 uur
Zaterdag 10.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis

/5

^meüte/ei

Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

AMBACHTELIJKE

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

WIJ ZIJN OP VAKANTIE
vanaf maandag 30 juli
t/m dinsdag 7 augustus a.s.
vanaf woensdag 8 augustus zijn wij weer geopend

— . — ..

(S - -

i

.......

Ogen als sterretjes,
een mensje heel klein.
Je gedachten nog verretjes,
wat zijn wij gelukkig
jouw papa en mama te zijn.

Je bent zo klein en lief
We vinden je zo volmaakt
je hebt ons door je komen
heel stil beroerd
en diep, heel diep geraakt

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en zusje

Annie Heersink-Hartelman

Esther

echtgenote van Gert Heersink
weduwe van Johan Rouwen

Sharon
Zij is geboren op 19 juli 2001,
weegt 3395 gram en is 52 cm lang.

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid ging op 68-jarige leeftijd, in haar eigen vertrouwde omgeving, in alle rust van ons heen

Zij is geboren op woensdag 25 juli 2001 om 21.51
uur, Esther is 47,5 cm lang en weegt 3020 gram.

De gelukkige ouders zijn:
Ruud en Hettie Geubel-van den Vlekkert

*31 juli 1932

f 26 juli 2001.
G.J. Heersink

Jeroen, Berdie, Frank en Marije
Tolkamp-Lenselink

Paul Rodenkolaan 35
7207 CC Zutphen
Tel. (0575) 52 13 68
;

t

Mare en Gracia
Don, Elian
Geert en Willy
Martine, Roderick

Burg. Vunderinkhof 26
7251 XA Vorden
(0575) 55 39 13
.

Jim en Beppie
Lidwien, Marre, Carlijn

Bezoek vinden wij fijn, mag het na een telefoontje
zijn?

/s het geheim misschien
datje veel meer krijgt
dan je ogen zien?

Ineke en George
Pienke, Marije, Willemijn
Sjennie en Jaap
Erna, Martine, Jaco

«

Bartjr.

Geboren op 23 juli 2001

Met twee voetjes, een neus en twee oren
is op 27 juli 2001 om 22.29 uur
onze zoon geboren.
Hij staat als Notten ingeschreven
en wij hebben hem de voornaam Bart gegeven.
Hij is levendig en kerngezond
en woog bij zijn geboorte ruim 5 pond.
Iedereen mag nu komen kijken
op wie u hem het meest vindt lijken.

Gitte
Dochter van
Arjan en Karin Broekman-Rouwenhorst
Het Hoge 43
7251 XV Vorden

Mijn trotse pappa en mamma zijn:
Bart en Hanneke Notten-van Werven
Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

Het Hoge 80
7251 XZ Vorden
(0575) 55 38 39

Denise
Zij is geboren op 25 juli 2001 om 00.45 uur,
weegt 3710 gram en is 52 cm lang.

Smidsstraat 1
7251 XS Vorden
De begrafenis heeft op dinsdag 31 juli plaatsgevonden op de RK Begraafplaats te Kranenburg.

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn schoonzoon, onze zwager en oom

Henk Verstege
echtgenoot van Dine Wullink

Mijn wiegje staat nu nog in het Spittaal te Zutphen.
Wil je komen kijken hoe ik het maak?
Pak dan eerst even de hoorn van de haak.

Joanna Stephanie

en achterkleinkinderen

in de leeftijd van 69 jaar.
EJ.B. Wullink t
A. Wullink-Lenderink
Evert en Alie
Marten en Riek t
Wim en Hennie
Bennie en Gerda
Johan en Annie
Neven en nichten

De trotse ouders en zusje zijn
'René,-Ann en Evaline Schepers
Gekomen tot def leeftijd der sterken is van ons
heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Het Hoge 53
7251 XV Vorden

,—

Hendrika Berendina Seesink

«
4

We zien je nu voor het eerst
en realiseren ons dan
datje niet elk gevoel omschrijven kan
Voor ons heel bijzonder de geboorte van onze
dochter

Sam
Geboren op 26 juli 2001.
Ronald en Ellen
Besselink-Klein Langenhorst
Kieth t
Beukenhorstweg 5
7101 DJ Winterswijk
0543-522682

sinds 1952 weduwe van
Albert Jan Marsman
* 9 mei 1899, Dinxperlo

t 25 juli 2001, Zutphen

Leusden: J.W. Marsman
YA Marsman-van Meurs
Valkenswaard: Alwin Marsman
Simone Marsman-Scheelbeek
Annemarijn
Leusden: Gerben Marsman
Shelley Brandon
Vorden: W.J. ter Maten-Marsman
J. ter Maten
Vierakker: Marja Meulenbeek-ter Maten
Frans Meulenbeek
Jarno, Moniek, S/Ma
Hengelo (Gld.): Tony ter Maten
Elke ter Maten-van Zuilekom
Je//e, Aike

Alles wat wij zijn is zij.
Een liefde voor het leven,
uit de kracht van jou en mij.
Dankbaar en intens gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en mijn zusje

Correspondentieadres:
Zutphenseweg 113
7251 DN Vorden
De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden te
Vorden op 30 juli jl.

Jansen & gal
autoschadebedriif
Erik, Rita en Bram Bulten
Het Hoge 29
7251 XT Vorden
0575-552080
Rita en Suzan rusten van 13.00 tot 15.00 uur.

Hengelo (Gld.), 24 juli 2001

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Ons bereikte het droeve bericht dat geheel onverwachts op 24 juli 2001 is overleden ons lid

Henk Verstege
in de leeftijd van 69 jaar.
Zijn grote inzet voor onze vereniging gedurende
vele jaren, zullen wij blijven gedenken.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met dit verlies.
Bestuur en leden
Ruimvee- en Konijnenvereniging
P.K.V. Vorden

• 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
J;
Telefoon (0575) 552928
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NH3 productieruimte. De depositie neemt met 57.6 % af van 5171,3 naar
2192,5 mol.

E EURO KOMT
Nog vijf maanden en u betaalt met euro's. Vanaf l januari 2002 is de euro het wettig betaalmiddel. Dan is het over met de gulden, de mark of de
franc. Het zal wel even wennen zijn. Maar ook wel weer makkelijk bij vakantie in het buitenland. We rekenen een brood in Spanje of Finland met
dezelfde munt af als in Nederland.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 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. Mulderije
Meulenbroek:
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 politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur
woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur

Welke landen doen mee aan de euro?
Duitsland Ierland Nederland Griekenland (ding)
Finland Luxemburg Oostenrijk Frankrijk (flof)
België Italië Portugal Spanje (bips)
Hoe lang blijven guldens nog geldig?
Na 28 januari 2002 kunt u alleen nog met euro's betalen.
Tot l april 2002 kunt u guldens gratis wisselen of storten bij een bank
waar u een eigen rekening heeft.
Tot l januari 2003 kunt u guldens op uw eigen rekening storten of wisselen, maar hiervoor kunnen provisiekosten in rekening gebracht worden.
Wie na l januari 2003 nog guldens heeft, moet naar een filiaal van de
Nederlandse Bank om deze in te wisselen. Dat kan voor munten tot l januari 2007, biljetten kunnen bij (een filiaal van) de Nederlandse Bank
worden ingewisseld tot 2037.
Automatische omzetting in euro's.
Al het geld op bank- en girorekeningen, verzekeringen, hypotheken etc,
wordt automatisch omgezet in euro's. Daar heeft u geen omkijken naar.
Automatische betaalopdrachten blijven doorlopen, maar nu in euro's.
Uw bank zorgt ervoor dat u nieuwe overschrijvingsformulieren krijgt.
De bekende blauwe acceptgiro verandert van kleur: de euro-acceptgiro is
lichtgeel. Dat is zo gedaan om verwarring te voorkomen.
Cadeautje
Iedereen van 6 jaar kan in december een setje met de Nederlandse euromunten krijgen, de zogenaamde eurokit. Betalen ermee kan pas vanaf
l januari 2002. U kunt er wel vast aan wennen. U krijgt een waardebon
waarmee u bij de bank een eurokit kunt halen. De waarde van de eurokit is € 3,88 (ƒ 8,55) (l, 2, 5,10, 20 en 50 eurocent en l en 2 euro).
Euromunten te koop vanaf 17 december 2001
Vanaf 17 december 2001 kunt u euromunten aanschaffen. Er zijn dan
voor f 25,- pakketten te koop met euromunten: 4 munten van l eurocent, 3 van 2 eurocent, 5 van 5 eurocent, 5 van 10 eurocent, 5 van 20
eurocent en 5 van 50 eurocent (€ 11.35 x 2,20371 = f 25,00).
In winkels en bij andere verkooppunten krijgt u in de regel vanaf l
januari 2002 euro's terug als wisselgeld. Ook als u met guldens betaalt.
Het afrekenen kan daardoor wat langer gaan duren dan u gewend bent.
U kunt dit voorkomen door zo snel mogeljk met euro's te betalen. Als u
met pinpas, chip- of creditcard betaalt, gebeurt dit automatisch.
Rekenen
De officiële koers van de euro is f 2,20371. Moeilijk om mee te rekenen.
Handiger is het rekensommetje:
Vermenigvuldig het bedrag in euro's met 2 en tal daar 10% bij op.
5 euro = 2x5 = 10 gulden + 10 procent = f 11,-.
Omgekeerd werkt het net zo: 4 gulden: 2 = 2 euro -10 procent = € 1,80
Voor wie dit te lastig vindt: er zijn ook handige omrekenmachientjes
voor weinig euro te koop.
Op vakantie in 2O01 in een land dat de euro invoert?
Neem geen buitenlands geld mee terug. Het is na l maart 2002 niet meer
geldig. De munten kunt u in Nederland niet meer omwisselen. Tot l
april 2002 kunt u wel buitenlandse bankbiljetten inwisselen, maar u be
taalt transactiekosten.
Meer in forma tie ?
Bel gratis de Eurolijn: 0800-T521, bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur. Of
kijk op de Eurosite: www.euro.nl.

Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.
Openbare kennisgeving meldingen
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 3 augustus tot en met 14 september 2001 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. de Parochie Christus Koning/Heilige Antonius van Padua, p/a het Jebbink 6, 7251 BL Vorden voor het uitbreiden van het kerkgebouw volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, op het
perceel het Jebbink 6 te Vorden;
2. Bargeman Vorden BV, de Horsterkamp 25, 7251 AZ Vorden voor het
van toepassing worden van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen
milieubeheer voor kantoorwerkzaamheden op het perceel de Horsterkamp 25 te Vorden;
3. V.O.F. Bakkerij Joop, Dorpsstraat 11, 7251 BA Vorden voor het wijzigen
van de bakkerij volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op het perceel Dorpsstraat 11 te Vorden.

PENBARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT
(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden.ligt met ingang van 3 tot en met 31 augustus 2001 ter inzage het
ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om uitbreiding van

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

maatschap Hendriksen
Wiersserbroekweg 3
7251 LG Vorden
de huidige milieuvergunning van 21
juli 1992 met 5 drachtige en guste zeugen, 5 opfokzeugen, 138 gespeende
biggen en 52 vleesvarkens
13 juli 2001
Wiersserbroekweg 3
Vorden, sectie D, nrs. 2004

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door iedereen worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór l september 2001. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet be
kend gemaakt. U moet dat dan wel. tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek
worden ingebracht tot l september 2001.
VERGUNNINGEN
Bouwen
Plaats

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 18 augustus 2001.

Aanvrager

Mispelkampdijk Ie P.G.M. Pijnappel
ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

inhoud

vrijstelling

bouwen hooiberg

hoogte

WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot ge
deeltelijke intrekking vergunning

Het Leemgoor 14 R.G.G. van der Pas vergroten woning
en m w. M.W. van
Lingen
Slopen

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstijden, met ingang van 3 tot en met 17 augustus 2001 ter inzage het
ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan mevrouw G.T.J.
Egginktroot Roessink, Rietgerweg 4, 7251 HD Vorden op 6 maart 1990
verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie
L, nummer 326, adres inrichting Rietgerweg 4 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder, in te trekken om (bruto) 925 kilogram NH3 productie
ruimte over te dragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Hendriksen, Wiersserbroekweg 3, 7251 LG Vorden.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 681 kilogram

Zelstweg 2

Fa. Lucassen
Boomkwekerij

geheel slopen
boerderij, schuur
en loods

Baakseweg 12

W Rietman

geheel slopen
schuur

Zomervreugdweg 6 E. Reinders

geheel slopen
twee schuren

Kappen
Plaats

Aanvrager

inhoud

herplanfplicht

Mosselseweg

R.G. Mennink

vellen l eik

l eik
(maat 8-10)

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied.

LEDINGINZAMELING SOCIAAL-MEDISCHE HULP
OOST-EUROPA
Op 29 augustus 2001 haalt deze stichting kleding op in Vorden. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor vergunning verleend.

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF

IJDELJJKE VERKEERSMAATREGELEN IN AUGUSTUS 2001
1. 4 en 5 augustus: afsluiten van de Dorpsstraat vanaf mechanisatiebedrijf Arends tot aan de Baakseweg; de
Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Beeklaan en de Vogelzang, in verband met
de Wichmondse braderie;
2. 8 augustus: afsluiten van de Dorpsstraat in Wichmond vanaf de Hackforterweg tot de Baaksebeek, in verband met een fietsvierdaagse;
3. 12 augustus: parkeerverbod voor de Schuttestraat tot de Schimmeldijk; de Vordensebosweg; de Ruurloseweg
tussen de rotonde en de Schuttestraat en de Horsterkamp, in verband met de jaarlijkse koetsentocht;
4. 22 augustus van 17.00 tot 21.00 uur: afsluiten van de Dorspsstraat, de Hackforterweg, de Baron van der Heydenlaan, de Beeklaan en de Vierakkersestraatweg, in verband met de wielerronde van Wichmond;
5. 18 tot en met 25 augustus: afsluiten Lindeselaak; 18 augustus tussen 19.00 en 24.00 uur afsluiten Baakseweg vanaf de rotonde tot aan de Riethuisweg; de Dorpsstraat, de Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat tot de
Baakseweg, de Vierakkersestraatweg vanaf de Baron van der Heijdenlaan tot de Boshuisweg van 12.30 15.30 uur; parkeerverbod Beeklaan vanaf zaterdag 18 augustus tot en met zondag 26 augustus tussen 19.30
en 23.30 uur; in verband met de feestweek Wichmond
6. 8 en 19 augustus: eenrichtingverkeer Oude Zutphenseweg; een parkeerverbod op de Hamelandweg en de
Oude Zutphenseweg vanaf de Kerkhof laan tot de Hamelandweg, in verband met het Wim Kuijpertoernooi;
7. 19 tot en met 23 augustus: parkeerverbod tussende rotonde en de Schuttestraat en de Schuttestraat vanaf
de Ruurlosweg tot de Vordensebosweg, in verband met de country living fair;
8. 25 en 26 augustus: afsluiten van de Bongerd tussen de nrs. 6 en 12 en de Steege in verband met buurtfeesten;
9. 27 augustus tot en met 7 september: afsluiten van de Schuttestraat in verband met groot onderhoud aan de
brug ter hoogte van de Geurkenweg.

Donderdag 9 augustus in Christus Koning Kerk

Joop Boerstoel dirigeert het
Zomerorkest Nederland (ZON)
waren onder andere Gert Buitenhuis en Jan Stulen. Ter afsluiting
van de studie UM HaFa-directië
(1991) dirigeerde Joop Boerstoel de
Marinierskapel der Koninklijke
Marine.
In dat zelfde jaar leidde hij wederom dit orkest; ditmaal als geselecteerd cursist in het slotconcert van
de "Eerste Internationale Dirigentencursus" in de Doelen te Rotterdam. Als cursusleider trad op de
befaamde Amerikaanse dirigent
Arnald D. Gabriel.
ZILVEREN DIRIGEERSTOK
In juli 1993 won Joop Boerstoel
tijdens de internationale Dirigentenwedstrijd in het kader van het
Wereld Muziek Concours (WMC)
te Kerkrade de felbegeerde "Zilveren Dirigeerstok". Ditmaal was de
Koninklijke Militaire Kapel het uitvoerende ensemble.
Sinds 1995 is Joop Boerstoel ook
internationaal actief. Zo werkte hij
onder meer als gastdirigent en
cursusleider in Italië (o.a. conservatorium van Como), Engeland
(Royal Military School of Music
"Kneller Hall" Londen) en Australië
(Monash University Wind Symphony Melbourne)
Als dirigent trad Joop Boerstoel op
met diverse nationaal en internationaal bekende artiesten waaronder Rian de Waal (piano), Ernst
Daniël Smid (zanger), Steven Mead
(euphonium) en de Dutch Swing
College Band. Momenteel is Joop
Boerstoel dirigent van een viertal
harmonieorkesten.

Joop Boerstoel, veelzijdig!
Vordenaar Joop Boerstoel is
samen met Erik Somers de dirigent van het Zomerorkest
Nederland (ZON) dat donderdag
9 augustus een galaconcert
geeft in de Christus Koningkerk.
Het Zomerorkest Nederland is een
bijzonder harmonieorkest dat elke
zomer door heel Nederland concerten verzorgt.
De muzikanten zijn allemaal jongeren. Een aantal van hen studeert
aan het conservatorium, maar er
spelen ook amateurs mee. Zij komen alleen bij elkaar tijdens de
toernee en de daaraan voorafgaande repetitieweekenden.
Daarna wordt het orkest weer ontbonden. Het orkest dat donderdag
9 augustus in Vorden speelt, is dit
keer een reunie-orkest met bijzondere ZON muzikanten uit de afgelopen 15 jaar.

Een groot aantal van deze ouddeelnemers heeft gekozen voor
een professionele carrière in de
muziek en heeft een vaste plek
verworven in een van de gerenommeerde orkesten. De organisatie
(Stichting Melomaan) is verheugd
dat velen van hen zich bereid hebben verklaard om een bijdrage te
leveren aan dit unieke project.
Onder hen Jörgen van Rijen, solotrombonist van het Koninklijk
Concertgebouworkest en Peter
Habraken, klarinettist bij de Marinierskapel en de Koninklijke
Marine. Beiden zullen tijdens het
optreden in Vorden ook een soloconcert verzorgen.
Dirigent, de Vordense musicus
Joop Boerstoel (1965) studeerde
aan de Hogeschool Enschede sector Conservatorium (HaFa-directie
en klarinet) en het Maastrichtse
Conservatorium (orkestdirectie).
Zijn docenten aan deze instituten

Tevens is hij als klarinetdocent
verbonden aan muziek- en danscentrum "Muzehof' in Zutphen
en functioneert hij als examinator
voor de landelijke muziekexamens
en als jurylid voor solistenwedstrijden.
Bij uitgeverij "De Haske" heeft hij
meegewerkt aan de ontwikkeling
van een serie lesboeken voor blaasinstrumenten. Sinds 1998 is Joop
Boerstoel als muziekinhoudelijk
medewerker verbonden aan het
Muziek
Uitleenen
Informatiecentrum (MUI). Het
Zomerorkest Nederland heeft hij
ook al eens in 1989 en 1990 gedirigeerd.
ERIK SOMERS
Erik Somers die dus samen het
Zomerorkest met Joop Boerstoel
dirigeert, studeerde hoorn en
HaFa-directie aan het Brabants
Conservatorium. Vervolgstudie

hoorn UM werd gevolgd aan het
Maastrichts conservatorium. In
juni 1998 behaalde hij het Groot
Diploma HaFa-directie aan het
Brabants Conservatorium bij Jan
Cober door een examen met de
befaamde harmonie St. Michaël uit
Thorn.
Hij is vanaf 1988 dirigent van het
fanfareorkest "St. Caecilia" uit Ammerzoden (afdeling Ere). Daarna
volgde nog dirigentschappen bij
tal van harmonieorkesten. In 1993
dirigeerde hij de blazers van het
Nationaal Jeugdorkest (NJO) op het
internationale festival van Aix en
Provence. Erik Somers besteedt
veel aandacht en tijd aan arrangeren van symfonische muziek voor
blaasmuziek.
Hij was vijfjaar als hoornist verbonden aan het Nationaal Jeugdorkest., waarmee hij naar een
groot aantal landen toernees heeft
gemaakt. Sinds 1991 is hij als eerste hoornist actief bij het genoemde harmonieorkest in Thorn.
Naast het spelen in grote orkesten
gaat zijn aandacht uit naar kamermuziek in alle stijlen.
JÖRGEN VAN RIJEN
Jörgen van Rijen begon op 8 jarige
leeftijd met trombonespelen, als
leerling van Bas Dekker. Vanaf
1991 studeerde hij bij George
Wiegel aan het Rotterdams Conservatorium, waar hij zijn studie
Uitvoerend Musicus recentelijk
afsloot met een 10 summa cum
laude. Ook studeerde hij drie

maanden bij Michel Becquet aan
het Conservatoire National Superieur de Musique de Lyon.
Daarna volgde hij diverse masterclasses bij onder anderen Joseph
Alessin en Bart van Lier. Sinds
1997 is hij solotrombonist bij het
Koninklijk Concertgebouw Orkest
in Amsterdam. Hij won de afgelopen jaren diverse prijzen. Jörgen
van Rijen trad in diverse ensembles als solist op. Daarnaast speelde hij reeds recitals in prestigieuze
festivals.
PETER HABRAKEN
Peter Habraken startte zijn klarinettistenloopbaan als negenjarige
cursist bij Ed Waskowsky. Dankzij
een een zeer gevarierde lesmethode kwam hij tot een brede smaak
en repertoir. Naast klassieke werken werden ook diverse volksmuziek- en jazzstijlen bestudeerd. In
1994 volgde de conservatoriumstudie Docerend Musicus bij Marinus Hintzbergen in Enschede.
Deze studie werd in 1999 afgesloten.
Sinds april van dat jaar maakt hij
deel uit van de Marinierskapel der
Koninklijke Marine. Naast de ge
bruikelijke klarinet in Bes bespeelt
hij er nu ook de contrabasklarinet.
Hiernaast begon hij in 1997 eveneens in Enschede de studie voor
het Praktijkdiploma HaFa-directie
bij Gert Buitenhuis, Dirk Annema
en Henny Ramaekers. Deze studie
hoopt hij in 2002 af te sluiten.

Verhalen en muziek
Theater Onder de Molen brengt
woensdagavond l augustus
weer een gevarieerd programma onder de titel Verhalen en
muziek*. Het theater is gevestigd aan de Lindeseweg 25.
Op het programma staat een optreden van de Achterhoekse verhalenvertelster Diny Hiddink. Ook de
Vordense troubadour Gery Groot
Zwaaftink is van de partij en de
goochelaar Wim Hooghiemstra

zal het publiek vermaken met zijn
goochelkunsten.
Verder zal de schrijver Peter Hoefnagels voorlezen uit eigen werk en
maakt hij samen met de pianist
Ab Buitenhuis en Gerrit Emsbroek
(banjo) een muzikaal uitstapje
naar New Orleans.
Kaarten kunnen van tevoren worden
gereserveerd via (0575) 55 69 87
of bij de VW in Vorden.

Moonlight Swimming
Zwemmen tot rond het middernachtelijk uur in het Vordense
zwembad, is geen alledaagse
gebeurtenis.
Toch kon dit afgelopen zondag.
Vanwege de tropische weersomstandigheden besloot het badpersoneel afgelopen week om voor de
ze avond "Moonlight Swimming"
te organiseren. Voor die gelegenheid was het bad feestelijk versierd
en kon er de gehele avond ge

zwommen worden. In de loop van
de zondag zo'n 1200 bezoekers
waarvan enkele honderden ook er
s'avonds nog een paar uurtjes aan
vast plakten. Nabij de cantine was
een barbecue. Voor de gezelligheid
een kampvuur en discomuziek.
De afgelopen week waren er dagen
dat het zwembad "In de Dennen"
1500 bezoekers trok, waardoor het
bezoekersaantal de 30.000 inmiddels is gepasseerd.

WOONTOETS

Niéüwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405

V/^P OP NI
STICHTING
WEL ZIJN
OUDEREN

Geopend; maandag t/m vrijdag van 9.00-12,00 Uur en 's middags op afspraak.
Ondet'bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

COMPUTERCURSUS

Ook dit seizoen organiseert de
Stichting Welzijn Ouderen computercursussen, op voorwaarde dat
daar voldoende belangstelling
voor bestaat. Om de kosten zo laag
mogelijk te houden is het noodzakelijk dat er twintig deelnemers
zijn, verdeeld over twee groepen.
Wij vragen degenen die belangstelling hebben dan ook om zich
zo spoedig mogelijk aan te melden, zodat wij tijdig kunnen beslissen of de cursussen al dan niet
door kunnen gaan.
De cursussen worden gegeven in
het Dorpscentrum op dinsdagmiddag en beginnen op 2 oktober.
Wat zijn de mogelijkheden?
• Kennismaken met de computer,
dit is een cursus voor beginners
• Word en Windows l
• Word 2
• Internet
U kunt zich aanmelden bij de
SWOV, tel. 553405, fax 555282, onder vermelding van uw naam,
adres en telefoonnummer. Wilt u
ook opgeven naar welke cursus uw
voorkeur uitgaat.
Welke cursussen gegeven zullen
worden is mede afhankelijk van de
vraag van de deelnemers.
ADMINISTRATIE

Iedereen moet of hij /zij het nu
leuk vindt of niet zijn administratie bij houden. Er zijn waardepapieren zoals polissen die bewaard
moeten worden. Betalingen moet
op tijd verricht worden.
Wie gaat dit doen als u plotseling
ernstig ziek wordt en is er iemand
die de weg weet in uw paparassen

als u er niet meer bent. Want ook
dan moet er heel veel geregeld
worden. Als u uw nabestaanden
een heleboel ongemak wilt besparen, is het nuttig om van te voren
al eens na te denken hoe u een en
ander het beste kunt regelen. Misschien is het een goed idee om een
vertrouwenspersoon aan te stellen,
die uw testament afhandelt en
alle zaken regelt die daarmee samen hangen. De naam van deze
persoon komt dan in uw testament, hij/zij is de executeur-testamentair.
Maar ook als u geen testament
heeft is het goed om iemand te
hebben aan wie uw zaakjes kunt
toevertrouwen, bijv. als u in het
ziekenhuis wordt opgenomen. U
kunt hiervoor één van uw kinderen vragen, - vertel dat dan wel
ook aan de andere kinderen -,
maar ook een goede vriend kan
ook een uitstekende vertrouwenspersoon zijn. Stel samen met die
persoon een lijst op van belangrijke zaken en telefoonnummers, zoals de nummers van bankrekeningen en namen en adressen van
mensen die bericht moeten hebben wanneer u iets overkomt. Wat
u niet te snel moet doen is de te
keningsbevoegdheid voor bank- en
girorekeningen uit handen geven.
Heel veel papieren kunt u ook
thuis tekenen en vaste betalingen
kunnen vaak met een machtiging
betaald worden.
Heel belangrijk is dat u ervoor
zorgt dat uw paperassen overzichtelijk zijn opgeborgen, dat is ge
makkelijk voor uzelf, maar zeker
voor iemand die de weg moet vinden op een vreemde plaats.
Op tijd opruiming houden en

oude papieren die niet meer geldig zijn .weggooien helpt ook om
het overzicht te houden.
OSTEOPOROSE

Een op de vier vrouwen en één op
de twaalf mannen boven de 55
jaar lijdt aan osteoporose .Dit bete
kent dat er in ons land 800.000
mensen zijn die met deze kwaal te
maken hebben en met dele gevolgen ervan.
Jaarlijks breken 16.000 mensen
een heup en nog eens 16.000 een
pols, breuken die worden toege
schreven aan osteoporose.
Osteoporose betekent: broze botten. Door ontkalking is er sprake
van botverlies en van structuurverlies van de botten. Daardoor
kunnen die gemakkelijk breken
en kunnen bijvoorbeeld rugwervels inzakken.
Bot dat verloren is gegaan kan
moeilijk worden hersteld. Wel is
het mogelijk verder verlies van bot
te voorkomen en het overgebleven
bot te verstevigen met medicijnen.
Ook kunnen een aantal leefregels
helpen om het verlies aan botmassa tegen te gaan.
Wat kunt u zelf doen?
De botten worden gevormd tot de
leeftijd van ongeveer 30 jaar en
het is daarom belangrijk dat kinderen en jongeren voldoende calciumrijk voedsel eten (zuivelprodukten), niet roken en weinig
alcohol gebruiken. Daarnaast is
beweging belangrijk.
Deze leefregels zijn ook van toe
passing op mensen boven de dertig die daardoor hun botten stevig
kunnen houden, maar ook voor

ouderen bij wie zich misschien de
eerste tekenen van osteoporose al
hebben aangediend.
Voor de opbouw van gezonde botten zijn calcium en vitamine D
heel belangrijk. Calcium zit vooral
in zuivelprodukten (ook in de magere soorten) en in groene bladgroenten ,in broccoli en in noten.
Vitamine D maakt het lichaam
zelf onder invloed van zonlicht en
daarom is het goed om elke dag
minstens een kwartier buiten te
zijn.
Te veel alcohol, koffie, zout en roken belemmeren de opname van
calcium uit de voeding en zijn
daarom minder gewenst.
Ook voldoende beweging is goed
voor de botten en dan gaat het
niet om bijzondere sportieve prestaties, maar juist om die bewegingen die met een beetje aandacht
door iedereen elke dag uitgevoerd
kunnen worden. Dus: de trap ne
men i.p.v. de lift of de roltrap,
boodschappen doen op de fiets of
lopend i.p.v. met de auto. Wie
moeite heeft met bewegen en een
halfuur achter elkaar te veel vindt,
kan dit ook opsplitsen in drie keer
tien minuten. Het belangrijkste is
dat u dagelijks zo veel mogelijk
beweegt Wandelen en ook tuinieren
zijn uitstekend om voldoende be
weging te krijgen en daardoor op
een eenvoudige manier te werken
aan gezonde botten.
Wie meer wil weten over osteoporose kan terecht bij de Osteoporosestichting.tel. 073-5219445, van
maandag tot en met donderdag
van 9.00uur tot 11.30 uur. U kunt
ook terecht op internet:www.oste
oporosestichting.nl

Het is algemeen bekend dat heel
veel ouderen bij voorkeur zo lang
mogelijk in hun huidige woning
willen blijven wonen .Om dat mogelijk te maken en omdat de huidige woningvoorraad in Gelderland niet volledig op de toename
van het aantal ouderen is afge
stemd, heeft de provincie Gelderland samen met de Stichting Lekker Wonen en de Vereniging Eigen
Huis een woontoets ontwikkeld.
Deze toets is bestemd voor koopwoningen en kost tot januari 2002
f 399,- dankzij een provinciale
subsidie van f 100,-. Voorlopig
wordt de toets alleen in Gelderland uitgevoerd.
Wat houdt de toets in?
Uw woning en woonomgeving
worden op meer dan 250 punten
getest. In een rapport wordt vastgelegd wat er zou moeten gebeuren om de woning zodanig aan te
passen dat deze ook geschikt is om
er te wonen wanneer men niet
meer zo goed ter been is. Ook
wordt er een berekening gemaakt
van de kosten die voor die aanpassing nodig zijn.
Het is aan te raden voor eigenaren
van woningen om al vroegtijdig
.bijv.vanaf ca 50 jaar deze woontoets te laten uitvoeren en bij een
eventuele verbouwing de aanwijzingen uit het rapport mee te laten spelen. U werkt dan aan uw eigen huis van de toekomst op een
moment dat u daar nog de energie
voor heeft en een en ander ook financieel misschien gemakkelijker
te realiseren is.
De woontoets wordt uitgevoerd
door inspecteurs van de Vereniging Eigen Huis, d.w.z. dat het gaat
om een professionele inspectie.
Als u meer wilt weten over de
Woontoets kunt u contact opne
men met de Stichting Lekker Wonen.tel 026 3840249„fax 026
3618759
Heeft u vragen over de onderwerpen in deze rubriek dan
kunt contact opnemen met de
Stichting Welzijn Ouderen,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

Ingezonden mededeling

Paardentram

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

De groep jongeren van Operation Friendship Vorden vertoeft
al geruim een week in Amerika.
Iedereen begint zich al aardig
thuis te voelen bij het gastgezin. Wat ze de afgelopen week
hebben meegemaakt, zullen
Tim en Arnold hieronder in
geur en kleur beschrijven.
WEEK 2
Sinds we van de camping zijn te
rug gekomen, hebben we wat van
de cultuur van Amerika leren kennen. Zo zijn we naar een drivein
bioscoop geweest, en hebben films
gekeken die pas over een halfjaar
in Nederland in de bioscoop te
zien zijn. Je zit in de auto of ernaast en het geluid is te ontvangen
via de radio.

Paardentram in Vorden
Toch wel een nostalgisch gezicht. Voor de ingang van Hotel
Bakker een tramhalte! Nee,
geen geintje. Vrijdagavond,
rond 19.15 uur kwam daar een
echte paardentram aangereden.
Bertus Pellenberg, de koetsier, in
aangepaste kledij, stopte en gaf de
passagiers de gelegenheid om in te

stappen voor het maken van een
tocht door het dorp. De bedoeling
van dit alles om te laten zien dat
Camping Stalhouderij "De Goldberg" inderdaad over een echte
paardentram beschikt. De tram
biedt plaats aan 24 personen en
kan worden ingezet bij bijvoorbeeld bepaalde arrangementen
(zoals de plaatselijke VW die re-

gelmatig organiseert). Dhr. Pellenberg: "Ook prima geschikt bij
trouwpartijen, het "hele" gezelschap, (ouders, groot ouders e.d.)
kunnen erin vervoerd worden.
Volgende maand beschik ik over
een glaslandauer. Daarin kan het
bruidspaar plaatsnemen en de
overige familieleden dus in de
paardetram. Mooi, toch!".

Ook zijn we een dag naar een super groot pretpark geweest, Six
Flags New Engeland. Ze hadden
daar een achtbaan van ongeveer
80 meter hoog, de z.g.n. Superman
Ride, en nog wat andere grote attracties die niet in Nederland te
vinden zijn. Daarnaast was er ook
een groot zwembad met ongeveer
15 grote glijbanen.
De temperatuur was rond de 40
graden dus het was lekker om
daar even af te koelen.
Een dag later hebben we gemidgetgolft, en zijn vervolgens naar
een meer geweest waar we met
een band achter een speedboot

hebben gevaren. Dit was erg leuk
omdat de bestuurder van de
speedboot je probeerde eraf te sodemieteren.
Donderdag zijn we naar Boston ge
weest, waar we in een flat van 250
meter hoog zijn geweest (een
kleintje vergeleken met het Empire State building in New York),
daarna hebben we bij het HardRock Café wat gegeten.
Ook hebben we het baseball stadion van de Boston Red Sox beke
ken. Er was net een wedstijd bezig
dus het was erg druk. Veel hotdogkramen en mensen die je kaartjes
proberen aan te smeren voor veel
te veel geld, ongeveer 50 dollar terwijl ze 20 dollar bij de kassa zijn.
Vrijdag hebben we een bezoek ge
bracht aan een ander gastgezin,
met een meer in hun achtertuin,
je kon daar kajakken of gewoon
lekker zwemmen.
Dit weekend hebben we een Familieweekend, hierin gaat iedereen,
iets met z'n eigen familie doen.
Wij zijn naar een grote "mail" ge
weest en vandaag (zondag) hebben
we op een driving-range gegolft,
hier moetje proberen een golf-bal
zover mogelijk te slaan.
De afgelopen week is erg leuk ge
weest. "The time flies when you
have run".
Tim Elbrink en Arnold Norde

'Jongens, over 5 minuten
is het eten klaar!'
the place tof party peopte
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

Deadline
J enRog

De lekker-kant-en-klaar weken

Meiros

Deze week

hamburger

speciaal aanbevolen:

Mozzarella

2Z5

£•€ 1°2

satévlees
met gratis saus

Q35
* j§ r\r\
^
4 varkensoesters
l UU

500 gr.

€499

zomerduo:
Ardennerham,
boterhamworst,

Perfect Show Band

(700 gr. per soort), samen

Trainband

4

59

ei-bieslooksalade,
700 gr.

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

P.P.M. Band
Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree
uitgezonderd *avonden

irvfolijr-i

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Duivensport
P.V. VORDEN
De vlucht met jonge duiven vanaf
Strombeek over een afstand van
bijna 200 kilometer is overtuigend
gewonnen door H.A. Eykelkamp.
Behalve een eerste plaats werd hij
in de einduitslag bovendien 3,4, 8,
9,13,16 en 18. Verdere uitslagen:].
Meyer 2, 14; A en A Winkels 5, 12,
17; Ashley Eykelkamp 6; H. Stokkink 7; F. Hummelink 10, 19; H.
Pasman 11; M. Tiemessen 15; C.
Bruinsma 20.
De uitgestelde vlucht ( eveneens
met jonge duiven) vanaf Tessenderloo over een afstand van circa
140 kilometer. De uitslagen waren
H. Eykelkamp l, 3, 6, 7, 11, 12/15,
16, 18; A en A Winkels 2, 5, 9, 10,
20; M. Tiemessen 4,13,14; H. Stokkink 8; C. Gosselink 17; C. Bruinsma 19. Inmiddels zijn ook twee

G LI

kampioenen bekend. H. Stokkink
werd kampioen van Eendaagse
Fond, onaangewezen. C. Bruinsma
werd kampioen bij de "aangewezen".

Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.

O

Telefoon 0575-492118 of 0575-552414

Paardensport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Bij -de dressuurwedstrijd 17 juli in
Laren behaalde Anita Berenpas
met Laika een vierde prijs met 164
punten in de klasse LI. Zaterdag
20 juli was er een wedstrijd voor
pony's in Steenderen hier behaalde Cinthya Kornegoor met Sirik
een vijde plaats met 159 punten in
de klasse LI.
Zondag was er een wedstrijd voor
paarden en hier behaalden Anita
Berenpas met Laika een eerste
prijs met 166 punten en Annie Kornegoor met Kristel een derde prijs
met 168 punten.

LfKMARKIL
Wij hebben
vrijdag 3 en 10 augustus
zijn wij niet op de markt.
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Contactjes?

Bij ons zorgen

Het cement tussen vraag

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

steeds
voor het
gewenste
resultaat

schidersbedrf
7250 AA VORDEN
Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208

Biljardvereniging K.O.T. 'tekent' voor de organisatie

'Tour de Oude Jan' trekt recordaantal deelnemers:

Kwart eeuw braderie
in Wichmond-Vierakker

Tourvirus waardt rond

De gemeenschappen Wichmond en Vierakker, welke gemeentelijk enige jaren terug
werden overgeheveld van
Warnsveld naar Vorden, hebben binnenkort een jubileum
te herdenken en te vieren.
Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus a.s. wordt daar dan voor de 25e
maal een braderie georganiseerd.
Plaats van handeling de Dorpsstraat van de Baakseweg, voorbij
café d'n Oldenkriet met een afbuiging naar de Hackforterweg.
De opzet van de braderie was bij
de opstart in 1976 een aangelegenheid van de muziekvereniging 'Jubal' welke een prikkie-markt (alles
voor een koopje) opstartte rond
het Ludgerusgebouw te Vierakker.

In de loop der jaren werd de plaats
van handeling de Dorpsstraat en
Hackforterweg in Wichmond.
Tot 1995 was het een samenwerking tussen verenigingen en ondernemers uit beide kerkdorpen
en gemeenschappen.
In overgrote meerderheid vond
men de inkomsten te gering te
genover de getelde 'man-uren'.
Een opheffing van de braderie in
Wichmond dreigde dus.
Onder aanvoering van de heer
Harrie Mentink ex-horeca ondernemer uit Wichmond, namen de
leden van de biljart-vereniging
K.O.T. (gevestigd in café d'n Oldenkriet de taak op hun schouders om jaarlijks te zorgen voor
een braderie in de zomermaanden.

De inzet was om fondsen te werven voor muziekinstrumenten en
uniformen. De markt groeide en
groeide, en nam de vorm aan van
één braderie, zodat het de organisatiekracht alleen van een kleine
vereniging als Jubal overvleugelde.

Ze hebben nu dan de eer de 25e
braderie in Wichmond en Vierakker te organiseren. Al geruime tijd
geleden zijn de voorbereidingen
gestart, en belangstellenden
kraamhouders aangeschreven.

Andere verenigingen en ondernemers werden bij de organisatie ingeschakeld.

Inmiddels is er een keur aan activiteiten in het programma opgenomen. O.a. aanwezig houtsnij-

den, stoelen matten, poppen maken, kralenbreien, spinnen, manden maken, kaarsen draaien,
maar ook kramen met uiteenlopende handelsartikelen.
Op de braderie zijn ook aanwezig
een viskraam, poffertjes- en wafelkraam, warme bakker met vers gebak en koek en eveneens is café
d'n Oldenkriet met de nieuwe eigenaars fam. Derksen volledig
klaar voor een druk bezoek op beide dagen.
De jeugd wordt ook niet vergeten.
Voor hen zijn er o.a. een minidraaimolen, springkussen, treintjes, snoepkraam, grabbelton, kinderschminken en verder een keur
aan spelletjes.
Ter ondersteuning van de organisatie is er een grootscheepse verloting uitgeschreven waarvan de
trekking plaats vindt op zaterdagavond 4 augustus nabij café d'n
Oldenkriet.
Hoofdprijs: een ballonvaart voor
7 personen, welke bij gunstig weer
die avond nog opstijgt.
Inlichtingen bij H.GA Mentink te
Wichmond, tel. 0575-141285.

Zelhemse Zomerfeesten
Op zaterdag 4 augustus gaat de
tweede dag van de Zelhemse Zomerfeesten van start. Op deze
dag zullen de standhouders op
de braderie er weer alles aan
doen om de tienduizenden bezoekers zo prettig mogelijk te
ontvangen.
Er zijn de meest uiteenlopende zaken te bewonderen zoals kleding,
boeken, speelgoed, posters. Verenigingen proberen door middel van
acties hun kas te spekken en de
middenstanders doen hun best
om hun hapjes, drankjes en koopwaar aan de man te brengen.
De sfeermakers tijdens deze brade
rie zijn op diverse plaatsen te zien.
Tijdens deze dag is er namelijk een
dweilorkest te zien dat door de
straten van Zelhem loopt om de
sfeer tot een ongekend peil te verhogen.
Het dweilorkest dat hier voor
zorgt is Idem Dito. Deze band laat
dit vaker zien op braderieën en
feesten in het oosten van Nederland.

'sAvonds is het de beurt aan Les Ci- tractie. Benji Fun zal verschijnen
gales om de zomerparty af te slui- met hun allernieuwste attractie,
ten met een knallend optreden. het Car-Dropping. Een hijskraan,
De band bestaat al jaren en heeft dikke elastieken en een Smart
in die tijd bewezen dat zij met alle staan garant voor spektakel.
soorten muziek uit de voeten kunTwee deelnemers nemen plaats in
nen.
de Smart en worden door de kraan
Hun repertoire is dan ook heel ver- naar een hoogte van 60 meter ge
schillend en tezamen met een per- hesen, waarna zij een vrije val zulfecte licht- en geluidshow zullen len maken met de neus van de auzij zorgen voor een onvergetelijke to naar de grond.
avond.
Net voordat iedereen denkt dat de
Net als de eerste dag van de Zel- auto de grond gaat raken, doen de
hemse Zomerfeesten, 21 juli jl., elastieken hun werk en veert de
heeft ook deze dag het thema Te- auto weer de lucht in.
rug in de tijd' meegekregen. Het
evenementenplein wordt omge- Spektaculair om te zien, maar ze
bouwd tot een middeleeuwse ker ook om aan deel te nemen. De
burcht compleet met ophaalbrug eigenaar van Beji-Fun, beter be
en fakkels. Ook is hier, net als op kend als de televisiemiljonair Ste
andere plaatsen in het dorp, ge fan Kerkhofs zal op deze dag aandacht aan de inwendige mens zo- wezig zijn om zijn medewerkers te
dat ieder van de activiteiten kan ondersteunen,
genieten onder het genot van een
hapje en een drankje.
Genoeg te zien dus op 4 augustus
2001 op de Zelhemse ZomerDeze dag zal - eveneens op het feesten. Daarom heten wij graag
Evenementenplein - afgesloten iedereen welkom in het hartje van
worden door een spektaculaire at- Zelhem.

Op zondag 29 juli startte in
Velp voor de 42e keer de traditionele wielerronde die onder
de naam Tour de Oude Jan' al
tientallen jaren furore maakt
in internationale kringen.
Deze wielerklassieker staat open
voor jongens tussen de 10 en 15
jaar en is ook wel bekend als de
'mini Tour de France'.
'Zoals het er nu naar gaat uitzien
gaat er dit jaar een record aantal
deelnemers mee', aldus Willem
Hageman, één van de organisatoren van de tour.
Etappeplaatsen
De etappes van dit jaar zijn:

De Fabia Combi
staat voor u
klaar bij uw
Skodadealer
AUTOBEDRIJF VRUGGINK

BESCHERMING
In Nederland komen 22 soorten
vleermuizen voor, daarvan is het
merendeel bedreigd of ernstig be
dreigd met uitsterven. Alle soorten
zijn beschermd. Natuurmonumenten verwacht door het onderzoek inzicht te krijgen in het aantal en de soorten vleermuizen die
in haar natuurgebieden leven. Als
de verblijfplaats bekend is kan Natuurmonumenten in het beheer
rekening houden met de leefwijze

van deze dieren. In deze regio
heeft Natuurmonumenten een
aantal landgoederen in beheer.
Kenmerkend zijn grote, oude bomen en oude boerderijen en landhuizen. Dit zijn bij uitstek plaatsen waar vleermuizen zich ophouden.
LEEFWIJZE
Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die meestal in kolonies Ie
ven. In de winter houden ze een

winterslaap op een koele, donkere
ruimte met een constante tempe
ratuur, bijvoorbeeld in bunkers,
grotten, oude bomen, ijskelders.
In de zomer kiezen de vleermuizen een andere verblijfplaats, afhankelijk van de soort wordt gekozen voor holle ruimten in bomen
of kleine ruimten in gebouwen zoals spouwmuren of achter dakbe
schot. Ze houden zich overdag
schuil. Met het invallen van de
schemering vliegen de dieren uit
op zoek naar voedsel, namelijk insecten. Bij het krieken van de dag
komen de vleermuizen weer terug
naar de kolonie.
ONDERZOEKSMETHODE
Het zoeken naar vleermuizen ge
beurt met een zogenaamde batde

7025 FT Haiie

(0314)63 1396

Na N316 nu ook op N315
verkeerscontroles
Na de N316 (Doetinchem-Vorden) controleert het verkeershandhavingsteam van de politie Noord- en Oost-Gelderland
nu ook intensief op de N315
(Ruurlo-Borculo). Het team beoogt door intensieve controles
het aantal verkeersdoden en gewonden te verminderen en de
verkeersveiligheid te vergroten.
De controles op de N315 zijn een
onderdeel van een vierjarig Verkeershandhavingproject van de
politie in de regio Noord- en OostGelderland. In 1999 werden er 80
mensen gedood en raakten 800
mensen gewond bij verkeersongevallen in de Regio Noord- en OostGelderland. Het project Verkeershandhaving is, in navolging van
andere projecten in het land, opgericht om dit aantal slachtoffers
terug te brengen. Op de N315 heeft
27% van de ongevallen letsel als
gevolg; dit is hoger dan het Gelders gemiddelde van 15%. De
meeste ongevallen gebeuren tijdens de avondspits: tussen 16.00
tot 18.00 uur. Vrijwel alle betrokkenen zijn automobilisten (84%).
Ruim 40% van de ongevallen is
sterk snelheidsgerelateerd. De politie Noord- en Oost-Gelderland
heeft zich als doel gesteld dat het
aantal doden in het jaar 2010 ten
opzichte van 1986 met 50% moet

Op zoek naar vleermuizen
Deze zomer laat Natuurmonumenten ondezoek doen naar het bestaan van vleermuizen in haar natuurgebieden in de driehoek tussen Zutphen, Lochem en Vorden. Het betreft Hackfort, 't Enzerinck, Waliën, Velhorst, Dorth en het Grote Veld. In deze regio zijn
nog weinig gegevens bekend over vleermuizen. Natuurmonumenten kan in het beheer rekening houden met de leefwijze van vleermuizen.

zondag 29 juli Velp-Ede; maandag
30 juli Ede-Zeewolde; dinsdag
31 juli ZeewoldeSneek; woensdag
l augustus Sneek-Assen; donderdag 2 augustus Assen-Zeewolde;
vrijdag 3 augustus ZeewoldeHengelo (Gld); zaterdag 4 augustus
Hengelo-Velp. In de etappeplaatsen
worden 's avonds wielerwedstrijden
gehouden op erkende wielerbanen.
Er is weer voor het nodige vertier
gezorgd. Zo kan iedere avond
worden gezwommen en zal in
Sneek een grandioze rondvaart op
het Snekermeer plaatsvinden.
Tijdens de tour worden alle
deelnemers als heuse wieler-VIPS
begeleidt door motoragenten in
vol ornaat.

tector. Dat is een apparaatje waarmee de, voor de mens onhoorbare,
geluiden die een vleermuis uitzendt worden omgezet naar hoorbare signalen. De onderzoekers rijden 's nachts met een batde tector
rond op zoek naar vleermuizen.
Het is de kunst om de verblijfplaatsen van de vleermuizen te
vinden. Daar kun je op vrij eenvoudige wijze tellen hoeveel vleermuizen de plaats 's avonds verlaten of 's ochtends weer binnenvlie
gen.
HULP NODIG
Het onderzoek verloopt eenvoudiger als bekend is waar de vleermuiskolonies zitten. De onderzoe
kers roepen iedereen op die vleermuiskolonies in gebouwen in en

zijn afgenomen. Het aantal verkeersgewonden moet over diezelfde periode me.t 40% zijn afgenomen. Het verkeersteam let met name op het naleven van de verkeersregels met betrekking tot
snelheid, rood licht, alcohol en het
dragen van autogordel en valhelm. De praktijk wijst namelijk
uit dat de ernst van het letsel bij
een ongeval groter is wanneer deze regels niet in acht worden ge
nomen dan wanneer dit wel het
geval is.

TOP 12
De provincie Gelderland heeft een
top 12 gemaakt van provinciale
wegen waarop de meeste ongevallen gebeuren. Al deze wegen zullen in de loop van vier jaar intensief worden gecontroleerd. Op 2
november 2000 is het project ge
start op de N18, de Twenteroute
tussen Varsseveld en de grens met
Overijssel. Het verkeershandhavingteam van de politie houdt opvallende en onopvallende controles. Met radarauto's, laserguns en
ook tijdens surveillances. Niet alleen op de N315 maar ook in de
omliggende plaatsen. Behalve via
verkeershandhaving zal via voorlichting getracht worden wegge
bruikers te stimuleren tot veilig
rijgedrag. Deze campagne heeft
als slogan 'Doe 'ns anders, rij veilig'.
rondom de genoemde natuurge
bieden weet of vermoedens heeft,
dit te melden. Een indicatie voor
een vleermuiskolonie kan zijn
rondvliegende vleermuizen rondom een huis of schuur, muisachtige keuteltjes op een plaats. Natuurmonumenten nodigt iedereen uit zijn melding door te geven
aan Frank Mertens, telefoon 06 29
458 456 of 0317 428694. De onderzoekers nemen vervolgens contact
op en komen op locatie.
FABELTJE
Veel mensen zijn bang voor vleermuizen omdat ze vrezen dat de
dieren in de haren vliegen. Dit is
een fabeltje. De dieren kunnen
weliswaar niet goed zien, maar zij
kunnen zich uitstekend oriënte
ren door het uitzenden van geluiden. Door de weerkaatsing van het
geluid weten zij precies waar ze
kunnen vliegen en waar obstakels
de route belemmeren.

Vakantie?!?
Ga met uw banketbakker
op vlaaisafari.
Laatste week:
• Buffel-roomvlaai
• (Lui) aardbeienvlaai
• Flamingo-chipolatavlaai
van f 18,95 voor

f 15,95

AVONTUURLIJK LEKKER.

Jungle kleurplaatwedstrijd
met beestachtige prijzen
voor de 5 beste
(vanaf 3 t/m 12 jaar)

Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen . . . onze
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EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN
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ed Bosvel'
Specialiteit:

crt sinaasappelsap

zwanehalzen

1 literpak

Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

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

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

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

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN
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oh nectarines
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Lessini kant en klaar
liter

-f49
van 2.49 voor

V M

Nestle Frubetto of Shirley ijs
2

1

*• doos halen ^ m doos betalen

doos

S

Pepsi, Sisi, 7-Up
1.5 liter

2e f/es voor de

halve prijs

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

GALL^GALL

Contactjes

Monuta

Het cement tussen vraag en aanbod!

kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

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

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

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 E G RO

Hoveniersbedrijf
Ooslerbleek 29 • 7241 DK Lochem
Tel/fax 0573-259146 mobiel 06-22498449
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EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Contrescarp 2 - Telefoon 0575-517656
Fax 0575-519649 - Zutphen
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Rabobank Nieuws

Bij de Rabobank wordt hard gewerkt om u
straks nog beter van dienst te kunnen zijn!

De nieuwbouw van de bank begint al aardig vorm te krijgen al moet er natuurlijk nog wel het een en ander gebeuren voordat we het vernieuwde pand in gebruik kunnen nemen. De verwachting is dat we vanaf half oktober in een aantal fases de
nieuwe werkplekken kunnen gaan innemen. We zijn met z'n allen best trots op het resultaat en zien er nu al naar uit om u
over enkele maanden te mogen ontvangen in een totaal vernieuwd kantoor. Hierin is het voor u en voor ons weer een stuk
prettiger zakendoen en zullen de beperkingen van de noodhuisvesting snel vergeten zijn. De heropening staat gepland
voor begin november. U wordt hierover nog uitgebreid geïnformeerd.
Het is geen uitzondering wanneer er op één dag tussen de

vesting de parkeerplaatsen aan de voorzijde bezet houdt, is

dertig en veertig personen op de bouw werkzaam zijn.

het parkeren in de directe nabijheid van de bank wel eens een

Daarnaast worden er nog regelmatig materialen aangeleverd

probleem. Voor medewerkers van de bank is elders parkeer-

met grote vrachtauto's. Dit geeft af en toe best wat overlast

ruimte gevonden zodat zij geen beslag leggen op de beschik-

voor het verkeer op de Zutphenseweg. Omdat de noodhuis-

bare parkeerplaatsen aan de Zutphenseweg.

Zowel de mensen op de bouw als onze medewerkers doen hun
uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

De nieuwe bankhal
Onderstaande fotografische tekeningen geven een indruk

lie waar u terecht

hoe de bankhal er straks gaat uitzien. Omdat steeds meer

kunt voor de

mensen de weg hebben gevonden naar de geldautomaten

afhandeling van

en thuis achter de computer de dagelijkse bankzaken rege-

bankzaken die

len wordt er

weinig tijd vra-

geen rij balies

gen en voor het

neergezet.

maken van afspraken. In de nieuwe bank is veel ruimte

Zowel voor de

gecreëerd om in alle rust en met een maximale privacy met

zakelijke als

uw adviseur te kunnen praten vanuit een comfortabele

l voor de particuliere klant komt
een receptieba-

stoel. Ons reisbureau wordt in een aparte ruimte links
voorin het nieuwe gedeelte gevestigd.

Rabobank Nieuws

Geldautomaten
De geldautomaten moesten tijdelijk verplaatst worden in de
buitengevel naast de brievenbus en het afstortapparaat voor
de sealbags. Omdat de automaten, vanwege de beschikbare
ruimte, vrij hoog zitten is een houten verhoging aangebracht. Deze verhoging is wat smal en daardoor voor personen die minder goed ter been zijn of gebruik moeten maken
van rollator of rolstoel een extra handicap. Wij vinden dit erg
vervelend, maar gezien de voorschriften met betrekking tot
de minimale breedte die beschikbaar moet blijven tussen
noodhuisvesting en de bestaande muur was er geen andere
keuze mogelijk. De geldautomaten zullen zo snel mogelijk
naar het nieuwe gedeelte van de bank worden overgebracht
waarmee dit probleem tot het verleden zal behoren.

Bezoek aan safeloketten
Wanneer u een safeloket huurt bij onze bank, zijn de
mogelijkheden voor kluisbezoek de komende periode
nog wat beperkt vanwege de bouwactiviteiten.ledere
vrijdagmiddag zijn de safeloketten te bezoeken tussen
15.00 uur en 18.00 uur. Mocht u op een ander tijdstip
dringend een bezoek willen brengen aan uw safeloket, is
hiervoor natuurlijk altijd een oplossing te vinden. Wel is
het handig om dan vooraf even een afspraak te maken.

€

€

€

€

Gulden wordt Euro
Nog maar vijf maanden en het is zover; de gulden

ons per 1 januari 2002 de euro wordt ingevoerd, <>n

maakt plaats voor de euro. In verband met de te ver-

nog wat buitenlands geld overgehouden? Wissel het

wachten extra drukte aan het eind van het jaar is het

papiergeld tijdig om. Kleingeld kunt u, wanneer u dit

raadzaam nu alvast uw kleine geld naar de bank te

wenst, afgeven bij de bank. Hier wordt hot ver/,irneld

brengen en af te storten.

voor de landelijke actie ter ondersteuning van diverv

Op vakantie geweest naar een land waar net als bij

goede doelen.

Centraal telefoonnummer
0575 - 55 81 00
Zutphenseweg 26
7251 DK Vorden

Rabobank

Assurantieafdeling Rabobank
wint ballonvaart
De medewerkers, werkzaam op
de afdeling assurantiën, van de
Rabobank Graafschap-West hebben de afgelopen week een ballonvaart gemaakt. Deze tocht
kregen ze aangeboden door Interpolis, de verzekeringsmaatschappij van de Rabobank.

Vrij dag 20 juli
Er is een alcoholcontrole gehouden aan de Raadhuisstraat. Twee
bestuurders hebben moeten blazen.
Er is een fiets gestolen die gestald
stond op het schoolplein van
school de Garve te Wichmond.
Zaterdag 21 juli
Vannacht hebben er bestuurders
moeten blazen tijdens een alcoholcontrole. Drie bestuurders bleken te hebben gedronken.

Op zoek naar de gestolen
recepten van 'De Mooimaker*
toonstelling over schoonheidsidealen in Nederland in de afgelopen 50 jaar.
Kinderen die aan dit project mee
willen doen, kunnen zich bij een
bezoek aan het museum bij de
informatiebalie in het Entreepaviljoen opgeven.

Foto aangeleverd door: Nederlands Openluchtmuseum.

Twee-uurs cross VAMC De Graafschaprij ders voor Plekkenpol/
Wassink
De coureurs die zaterdagmiddag
aan de start kwamen tijdens de
door de VAMC "De Graafschaprijders" georganiseerde twee-uurs
cross hebben op het goed berijdbare Delden-Circuit na afloop
heel wat zweetdurppels van de
gezichten moeten vegen.
De wedstrijd had een spannend
verloop, geen ongelukken en blije
winnaars in de personen van het
duo Erwin Plekkenpol en Mare

l NTB lid meedoen. Er mag niet
op touwtrekschoenen worden
getrokken maar op rubber laarzen
of sportschoenen.
Teams die willen deelnemen
kunnen zich opgeven bij Diana
Willemsen (554194) of Anja Poorterman (518209). Voor iedere deelnemer is er een herinnering.
De wedstrijden worden gehouden
op sportpark 't Poppink, Kerkhofweg 6 te Warnsveld.

o l i ti e varia

Zomerproject voorkinderen in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem

Mo torsport

Op vrijdagavond 31 augustus
organiseert Touwtrek Vereniging Treklust' uit Warnsveld de
wedstrijden om het Open
Warnsvelds Kampioenschap.
Teams van straten, cafés, vriendenploegen, verenigingen etc.
uit Warnsveld en omgeving
kunnen deelnemen.
Een team bestaat uit 6 personen
en een coach. Er dienen minimaal
2 dames deel te nemen en er mag

Vanwege het grote aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die
zij hebben afgesloten in de afgelopen periode werden de medewerkers van de bank door Interpolis
beloond. Om de arbeidsongeschiktheidsverzekering, een belangrijke verzekering voor zelfstandigen, eens extra onder de
aandacht te brengen heeft Interpolis een actie opgezet voor de tussenpersonen. Voor de twee tussenpersonen, met het meest aantal
nieuwe polissen, werd een ballonvaart in het vooruitzicht gesteld.
De Rabobank Graafschap-West eindigde op een gedeelde eerste
plaats. De extra inspanning werd
de afgelopen week beloond toen er
werd opgestegen vanaf een weiland aan de Ruurloseweg in Vorden. Het was deze avond stralend
weer met goed zicht, zodat alles
tot in de wijde omgeving 'glashelder' te zien was. In de buurt van
Zelhem werd de ballon weer veilig
aan de grond gezet.

In de maanden juli en augustus
kunnen kinderen van 6 t/m 12
jaar weer dagelijks deelnemen
aan dit Zomerproject. Dit jaar
staat het project in het teken
van uiterlijk schoon.

Touwtrekken in Warnsveld

Kinderen gaan op zoek naar de
gestolen recepten van 'de Mooimaker', om vervolgens zelf in een
heus laboratorium aan de slag te
gaan. Het thema is verbonden aan
'Spiegeltje, spiegeltje . . .', de ten-

NOG MEER
KINDERACTTVTrErrEN
Ook na deelname aan het zomerproject hoeven kinderen zich niet
te vervelen in het Openluchtmuseum.
Op het Kindererf kunnen zij zich
naar hartelust uitleven met karweitjes als water pompen, wassen
met een wasbord, een (nep)koe
melken en keitjesvloeren leggen.
Op de deel van de boerderij
bevindt zich Janneke's Snuffelhoek, waar kinderen meubels van
vroeger en nu kunnen uitproberen.
Maar er is meer: een speeltuin uit
de 30er jaren, ouderwets kinderspeelgoed op het pleintje in de
Zaanse Buurt, ritjes in de historische tram, zelf papier maken in
een echte papiermolen of een
wonderlijke reis in HollandRama,
de herinneringsmachine in het
Nederlands Openluchtmuseum.

Wassink. Zij behaalden in totaal
101 punten; 2 duo Rudy Boesveld/
Stephan Harkink 96 punten; 3 duo
Johannes van Kempen/Gerben
Vruggink 95; 4 Marcel Bulten/
Hans Hilverink 94; 5 Stephan
Braakhekke/Johan Braakhekke
94 punten.

De wedstrijd werd verreden onder
zeer warme omstandigheden, maar
dat kon ze niet deren; zij reden
van start tot finish aan de leiding.

DUTCH OPEN IN ZOLDER
(BELGIË)
Afgelopen weekend werden in Zolder een wegrace verreden voor het
Dutch Open. Ook de zijspannen
kwamen in actie.
Wim Verweij meren en Koen Kruip
reden op zaterdag de eerste trainingstijd.

Uitslag:
Ie Wim Verweij meren/Koen Kruip;
2e Bevers/Bevers; 3e Talens/Boksma.

De eerste vijf ronden werden ze
overigens nog op de hielen gezeten door de broers Bevers maar de
ze moesten op een gegeven moment toch afhaken.

Torleif Hartelman uit Hengelo behaalde een uitstekende 3e plaats
achter Wim Teunissen en Harry
Verbeek.

Er is brand geweest in een tuinhuisje aan de Almenseweg. Drie
jonge jongens hebben een raam
verbroken en zijn naar binnen ge
gaan. Ze hebben kaarsen bij zich
en hebben een vuurtje willen maken in de open haard. Dit is uit de
hand gelopen. De brandweer was
snel ter plaatse en heeft het brandje geblust. De schade is beperkt. De
daders worden doorgestuurd naar
bureau Halt.
Tijdens een verkeerscontrole op de
Raadhuisstraat zijn 2 pv's opgemaakt. Eén voor het niet voeren
van een kentekenplaat op een aanhanger en één voor het parkeren
op een ivaliden parkeerplaats zonder invalidenparkeerkaart.
Zondag 22 juli
Tussen 's avonds 20 juli en 's morgens 21 juli is een spiegel van een
auto afgetrapt die geparkeerd
stond aan de Stationsweg te Vorden. De schade bedraagt ongeveer
ƒ 400,-. Hiervan is aangifte opgemaakt.
Maandag 23 juli
Op de kruising Baakseweg, Riethuisweg heeft zich door een voorrangsfout een aanrijding voorgedaan tussen twee personenauto's.
Er was alleen materiële schade.

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaal tuin.
JULI
31 Avondopenstelling pinetum de
Belten.
AUGUSTUS
l ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
4-5 Braderie Wichmond.
5 Openluchtdienst bij kasteel Vorden.
5 HSV de Snoekbaars, senior wedstrijden.
7 Avondrondleiding Pinetum de
Belten.
8 ANBO klootschieten bij camping

GROEP

Op de kruising Rondweg, de Horsterkamp, Hengeloseweg, heeft
zich een aanrijding voorgedaan
tussen twee bedrijfsauto's. Door
een voorrangsfout ontstond er een
aanrijding tussen beide voertuigen. De auto's raakten hierbij totall loss en zijn afgesleept. Eén persoon liep een lichte hersenschudding op.
Dan heeft zich ook nog een aanrijding voorgedaan op de Hengeloseweg. Een automobiliste wilde
linksaf slaan, een inrit in en gaf
hiervoor richting aan. De achter
haar rijdende automobilist kon
zijn voertuig niet meer op tijd tot
stilstand brengen en raakte hierbij
zijn voorganger van achteren. De
automobiliste klaagde over enige
pijn in haar nek.
Woensdag 25 juli
Er is een verkeerscontrole gehouden op de Ruurloseweg. Er zijn
ongeveer 30 voertuigen gecontroleerd, waarbij l automobilist zijn
gordel niet droeg. Hiervoor is een
pv uitgeschreven.
Donderdag 26 juli
In de berm van de Lindeseweg is
een dode ree aangetroffen. Deze
was al enkele dagen door en is
afgevoerd.
Gevonden voorwerpen mj.v. 20-7
Sleutelbos met 4 sleutels.
Verloren voorwerpen m.i.v. 20-7
Autosleutel in een zwart etui;
gouden armband, ongeveer 5 mm
breed met platte schakel en 2
bloembakken, model zuil.
Het bureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 13.00 uur. We zijn telefonisch
bereikbaar op nummer: 0900-8844.

de Kleine Steege.
14 Avondrondleiding Pinetum de
Belten.
15 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
18 t/m 26 Oranjefeest Vierakker/
Wichmond.
19 HSV de Snoekbaars, senior wedstrijden.
20 NBvP Fietsen.
21 Avondrondleiding Pinetum de
Belten.
22 Welfare Handwerkmidd. Wehme.
22 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
26 "Vorden Zingt' in de Dorpskerk.
28 Avondrondleiding Pinetum de
Belten.
29 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
30 HVG Linde Excursie.

Zojuist gepubliceerd:

www.euro-connect.nl

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

EURO-CONNECT
personeelsdiensten

Ontworpen en geproduceerd door

Weevers

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

Net

BIJNA DE HELE
ZOMERCOLLECTIE
GAAT NU VOOR DE

HALVE PRIÏS
DE DEUR UIT!
De specialist in:
sierbestrating
tuinhout
tuinhuisjes
bielzen
grind en split
natuursteen

PROFITEER VAN DEZE SENSATIONELE UITVERKOOP,
WANT GEKKER KAN HET NIET !!!!
Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

FASHION]
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

mode voor het héle gezin
Lichtenvoorde - Lochem - Losser- Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

\G DE G R A T I S C A T A L O G U S AAI

v.o.f.
^^^

te Deventer

s cenh o o r s t e ee n vvee e g b e d r i j f

Zei hem

vraagt voor haar

Tel. 0314-622267

incl. BTW

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

van 3 t/m 8 september a.s.
met kijkdagen 31 augustus, 1 en 2 september a.s.
Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcufo (OU.)
Itef. 0545-272795

Ballonvaren

• W.HI raid.;

Itef. O314-683319

in uw eigen regio
Aantrekkelijke
groepskorting.
Inlichtingen:

B. Enzerink
Telefoon 0575-461534

kunst-, antieken inboedelveiling

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeupelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. 0315-24T169,
www.tcrenovatie.com

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

GEWELD OP STRAAT

Je hoeft

GEEN HELD
te zijn om

TE
Straatgeweld. Het komt, jammer genoeg, ongeveer 25.000
keer per jaar voor. Daar kunnen en mogen we onze ogen niet
voor sluiten. Maar er zelf tussen springen is ook niet altijd
verstandig. Toch zijn er dingen die je als voorbijganger wél
kunt doen, zonder jezelf in gevaar te brengen. Je hoeft geen
held te zijn om te helpen.
Geweld op straat kan vele oorzaken hebben. Drank. Drugs. Stoer
gedrag. Een verkeerd begrepen
gebaar. Of een verkeersfout die
agressie oproept. En soms is er al
helemaal geen aanwijsbare oorzaak. Wat de oorzaak ook mag
zijn, de daders van straatgeweld
mogen niet vrijuit gaan. Vanzelfsprekend moeten we de slachtoffers niet vergeten. Want een klap
op straat kun je je leven lang voelen, zeker wanneer de omstanders
je aan je lot overlaten.
Tips

De overheid probeert er alles aan
te doen om geweld op straat in te
dammen. Bijvoorbeeld met cameratoezicht, meer agenten op straat
en zwaardere straffen.
Maar de overheid kan het niet
alleen. We moeten er met elkaar
iets aan doen als we geweld op
straat tegenkomen. En we kunnen

meer dan we vaak denken, zonder
onszelf direct in gevaar te brengen.
De belangrijkste tips zijn:
• bel 1-1-2;
• onthoud kenmerken van
de dader;

• laat het slachtoffer niet
alleen.
Het zijn tips die de voorlichtingscampagne "Weet wat je
te doen staat als het om
geweld gaat" onder de aandacht brengt. Een folder met
die tips is verkrijgbaar bij
postkantoor of bibliotheek. De
campagne is een gezamenlijk
initiatief van het Landelijk
Platform Tegen Geweld op
Straat, de Stichting Meld
Geweld en de ministeries van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Justitie.

Actie ondernemen
Zelf actie ondernemen is de
belangrijkste boodschap. Maar wel
zo dat we zelf buiten schot blijven.
Daarom: neem geen risico, wel
actie.
Veel mensen hebben hun mobieltje
bij zich als ze gaan stappen, winkelen of een sportwedstrijd bezoeken. Het is dus een kleine moeite

om het alarmnummer van de politie, 1-1-2, te bellen als er iets ernstigs gebeurt op straat. Bovendien
is het nummer vanuit de telefooncel op straat gratis te bellen.
Het is voor de politie van belang te
weten hoe de dader of daders eruitzien. Kijk dus goed naar opvallende kenmerken: haarkleur, kleding,
schoenen, sierraden misschien. Of
bijzonderheden als een litteken,
een bril of een tatoeage. Geef het
signalement meteen door als u
l-1-2 belt.
Overigens kunt u ook de volgende
dag nog aangifte doen bij de politie. Als de dader nog niet gepakt is,
helpt elk stukje informatie. Is de
dader inmiddels wel gepakt, dan
heeft justitie belang bij een getuige
of extra bewijzen.
En tenslotte: laat een slachtoffer
niet hulpeloos achter. De hulpdiensten die via 1-1-2 worden gewaarschuwd, zullen er alles aan doen
om zo snel mogelijk ter plaatse te
zijn. Maar juist nu heeft het
slachtoffer extra steun en
aandacht nodig. De klap van
het geweld komt dubbel
hard aan als niemand een
hand uitsteekt.

een
/echtpartij ziet
deel dan gelijk
drie tikken uit:
b«U

Je hoeft geen held te zijn om
te helpen het geweld op
straat te verminderen. Wel
even het hoofd erbij houden
en de goede acties ondernemen. Dus: weet wat je te
doen staat als het om
geweld gaat.
Meer informatie is te vinden
in de folder die verkrijgbaar
is bij postkantoor, bibliotheek en de Postbus 51
Informatiedienst (tel. 0800 8051). Of kijk op internetsite www.postbussi.nl

Ie geweld op 12 augustus zal completeren. Frühschoppen zoals het
hoort: Skalicane, Bargkapel en
Bob East. Reserveer snel.
BARCHEM GOES COUNTRY
22 SEPTEMBER
Spektakel op countrygebied. Open
line
dancekampioenschappen
voor amateur line dancegroepen.
Workshop, deelname voor iedereen. Modeshow, Western partystore en een Western market, alles op
het grootste Westerfestijn in Barchem met aansluitend een spette
rend optreden van Savannah en
Sandra Vanreijs tot in de late avonduren. Speciale v.v. adres Western
Party Store in Olst 0570-562612 en
familie Peppelenbos 0575-540791.
NORMAAL OP ZONDAG 23
SEPTEMBER
Gelukkig kunnen de optredens
van Normaal weer 'normaal' doorgang vinden. En de band heeft ze
ker niet stilgezeten. „ Nu we weer
optreden zijn de accu's hartstikke
vol zodat de tour 2001 barst van
muzikaal hökersgeweld", aldus Jolink, die strijdlustig aan de tour is
begonnen en Barchem heeft toch
iets speciaals, volgens Normaal.
„Wie bunt ter klaor veur." Hökers
treffen elkaar in Barchem, niet het
grootste maar wel het gezelligste.
Kaartverkoop voor alle evenementen Vakman Koeleman Attent
Nieuwenhave, Manege de Heksenlaak, HCR In de Groene Jager, Hair
en Care Siemons en familie Oplaat
allen te Barchem alsmede Alex
Schoenmode te Ruurlo.

Oud, maar
niet vergetenl
woriM ctht«7 dirwhlij jrnn-ki Hun MnUl
ifcwn' Wfterw.iuppfli)k tuxk'riock kjn dr

•c «*B|if

«ERSENMICHTING NEDERLAND

Barchem Muziekfestival compleet
Nu het gevreesde MKZ-virus uit
Nederland schijnt te zijn verbannen, lijkt niet meer het Barchem Muziekfestival in de weg
te staan.

Het Gilde van Gelderse Pannenkoekenhuizen presenteert een
unieke spaaractie. De zestien
deelnemende pannenkoekenhuizen bieden hun gasten een
spaarkaart aan.

Daarom was het voor de organisatoren van dit muziekspektakel nu
eerst mogelijk het beste naar Barchem te halen en dat dit in alle opzichten geslaagd is, mag blijken
uit onderstaand programma dat
in de hele regio in dit genre muziek niet plaatsvindt.

Voor iedere vijfentwintig gulden
die de gast besteedt bij één van de
pannenkoekenhuizen ontvangt
hij een stempel op de speciale bas
Beslag Spaarkaart. Wie een volle
spaarkaart inlevert, krijgt één van
de exclusieve Bas Beslag-poppen
cadeau. Bas Beslag, de vrolijke pannenkoekenbakker, is de mascotte
van het Gilde van Gelderse Pannenkoekenhuizen.
De poppen zijn speciaal voor de
meest fervente Bas Beslag-fans gemaakt. De 30 centimeter hoge
poppen zijn er in drie uitvoeringen: Bas Beslag als pannenkoekenbakker, als boswachter en als boer
in oud-Gelderse klederdracht. Wie
de stempels heeft verzameld van
alle zestien pannenkoekenhuizen

LIVE CONCERT
RENE FROGER 11 AUGUSTUS
Nederlands meest gevraagde artiest Rene Froger inclusief theaterband en The Frogettes voor een
avondvullend programma in manege de Heksenlaak. Geen 45 minuten optreden maar Rene Froger
zal de gehele avond live in concert
zijn op het Barchemse podium.
Voor alle fans de gelegenheid een
optreden close mee te maken.
FRÜHSCHOPPEN MET
ONDER ANDERE SKALICANE
12 AUGUSTUS
Skalicane reist af vanuit Tsjechië
voor een eenmalig concert op 12
augustus naar het Barchemse.
Door een geluk wisten de organisatoren deze 18 mans formatie
naar Barchem te halen. Skalicane,
in 2001 de beste en meest gevraagde kapel, rekent definitief af met
de gevestigde en gelouterde kapellen uit Tsjechië, een kapel louter
professionals die het onmogelijke
uit de instrumenten tovert. Skalicane, een primeur in Barchem.

van het Gilde, krijgt zelfs de hele
serie poppen. De spaarkaart is te
vinden in het gratis overzichtsboekje, dat verkrijgbaar is bij de
restaurants van het Gilde van Gelderse Pannenkoekenhuizen. Deze
restaurants zijn te herkennen aan
het muurschildje en de vlaggen.
Zodra Bas Beslag u toelacht, zit u
gebakken.
Wie meer wil weten over het Gilde
van Gelderse Pannenkoekenhuizen, kan sinds kort ook terecht op
de internet-site www.pannenkoek.
net. De site trakteert de lekkerbek
op smakelijke info, tips en aanbiedingen. Het overzichtsboekje van
het Gilde van Gelderse Pannenkoekenhuizen is gratis verkrijgbaar bij de deelnemende pannenkoekenhuizen onder andere de
Heikamp te Ruurlo en de Vordense
Pan te Vorden en de meeste VW's
in Gelderland. Het is ook aan te
vragen bij het Gelderse Overijssels
Bureau voor Toerisme (GOBT), tel,
057O680700.

Kunstmarkt
In samenwerking met de VW
Vorden organiseert de kunstenaar Bert Mens op zaterdag 11
augustus voor de 10e keer een
grote kunstmarkt op met
marktplein in het centrum van
Vorden.

Ook de eigen Bargkapel zal een ongetwijfeld spetterend optreden

gaan verzorgen in deze thuiswedstrijd terwijl Bob East het muzika-

Uit het hele land zullen kunstenaars deze dag naar Vorden komen om hun werk te presenteren.
Vele vormen van Kunst zullen op

deze kunstmarkt vertegenwoordigd zijn zoals: aquarellen, etsen,
keramiek, gouaches, sieraden,
beelden, etc. De kwaliteit van het
aangeboden werk zal van een
hoog niveau zijn. Graag zullen de
kunstenaars
belangstellenden
over hun werk vertellen. Daarnaast
zal door de groep Sunflower Keltische muziek ten gehore worden
gebracht. De kunstmarkt is voor
iedereen vrij toegankelijk.

Boxspring
stuntverkoop

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Weevers N e t
Te koop:

BOSBESSEN
elke dag vers geplukt.
H.G. PEPPELMAN
Twente Route 5b
Heelweg 0315-241616

Alle Boxspring showroommodellen moeten plaats maken voor de
nieuwe kollektie. Daarom totale
opruiming boxspring bedden.
Het beste slaapcomfort met de
hoogste korting!!!
Ruime keuze in design modellen
van bekende ontwerpers.

Telefoon 0573-451306
Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

<*
BP
KANTERS
BELLEN!

Contact/es?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

HONDENPOEP

Internet diensten,

tot in de punten
geregeld.

15 SHOWROOMMODELLEN
NU MET EXTRA VEEL KORTING!

Op de normale kollektie boxspringbedden verlenen wij tijdens deze
uitverkoop 10% korting"
Gratis bezorgen en
montage
Volledige garantie
Opslag voor latere
levering mogelijk
Deskundig advies

LUBBLRS
Doeünchem, Woonboulevard,

geldig Vm 31 aug. 2001

Ind. terrein Wijnbergen 0314-392058
Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 45,
0575-464600

slaapkamer

domeinr«gi»tr*ti«:
éénmalig fl. 95,- plus f l. 30,- par jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen

Meer info: www.prolink.nl

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

Adverteren in Contact?

RUIM

OP

Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities

DIE TROEP!!

Vakantieshow
tige aanbiedingen
25 juli t/m 25 augustus

drukwerk dat
gezien wordt
Het 'gezicht' van uw bedrijf
wordt mede bepaald door
uw drukwerk.
Het is uw visitekaartje

Suldenweg
7051 HT Varssëveld

dat er onberispelijk behoort uit
te zien, zowel in ontwerp.

Zaterdag 11 augustus
KOOKDEMODAG: • combi- en stoomoven • inductiekoken
Eigen ontwerpafdeling
Eigen montageteams
Deskundig advies//
Wij kunnen alles voor u verzorgden

opmaak, kleur en tekst.
Goed drukwerk valt OP. sterker.
het verhoogt de herkenbaarheid

Bij aankoop;;^
apparaten van e

Gratis
Bosch ontbijtset:
TOASTER
KOFFIEZETTER
WATERKOKER

t.w.v. ƒ 500,00

Neem een
in onze
Accessoires
• Pannensets in div. uitv.
• Kruidenrekken en kruiden
standaards
• Koffiezetters - toasters waterkokers in keukenkleuren
• vele kleine acjikelen

van uw onderneming.
Bij aankoop v;
apparaten varï
Pelgrim

Wij zijn daarin uw partner.

Gratis
een prachtige

éénhendel kraan
t.w.v. ƒ 400,00

d r u k k e r i j Weevers
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

VP
GI

(Advertorial)

EVENEMENTENAGENDA
AUGUSTUS
WOENSDAG l aug.: Muziek en Ver*• halen in Theater onder de Molen.
Een afwisselend programma. Verhalen en muziek m.m.v. troubadour Gery Groot Zwaaftink, de verhalenvertellers Diny Hiddink en
Peter Hoefnagels en de goochelaar
Wim Hooghiemstra. Lindeseweg
29. Tijdig reserveren wordt aangeraden. Aanv. 20.00 u. Prijs f 20,00.
St. ündese Molen, 556987.
DONDERDAG 2 aug.: "Staringavond", wandeling door de fraaie
kasteeltuin van kasteel de Wilden* borch, een diapresentatie over landelijk Vorden en een voordracht
over de dichter Staring door mw.
Diny Hiddink. Kapel De Wildenborch, Kapelweg 1. Aanv. 19.30 u.
Prijs volwassenen f 6,50 en kinderen f 3,00.
Open viswedstrijden door HSV de
Snoekbaars. Vertrek 18.00 u v.a.
het marktplein. Prijs f 5,00 aanmelden bij de VW Vorden.
Bezoek stoelenmatter. Demonstraties van ambachtelijk stoelenmatten en stoksnijden. De VW heeft
-». een fiets- en autoroute die o.a. dit
adres aandoet. Dhr. G. Terpstra,
Galgengoorweg 11.12.30-17.30 u.
'Rondleiding door de tuinen van
Kasteel de Wiersse' onder deskundige leiding van ca. 11/2 uur. Honden zijn niet toegestaan. Kasteel
De Wiersse, Wiersserallee 9.10.3012 u. Prijs f 12,50 kinderen tot 9
jaar gratis. Kaartverkoop en/of reserveren bij de VW Vorden.
VRIJDAG 3 aug.: Open Atelier gele
genheid om aan een eigen beeld in
^ zeepsteen of albast te werken.
Beeldhouwatelier "Hemel en Aarde", Schuttestr. 8. van 10.00-12.30 u
en van 13.30-16.00 u. Prijs f30,00.
ZONDAG 5 aug.: Openlucht kerkdienst bij Kasteel Vorden, Horsterkamp 8. Aanv. 10.00 u.
DINSDAG 7 aug.: Bezichtiging Pinetum Landgoed De Belten o.l.v.
een deskundige gids kan het meer
dan 1500 soorten coniferen en
naaldbomen tellende Pinetum
worden bezichtigd. Groepsbezoek
buiten de dinsdagen is mogelijk.
Honden zijn niet toegestaan. Aanv.
19.00 u. Prijs f 5,00.
Kerkenfietstocht, fietstocht langs
de opengestelde NH kerk in Vorden, de r.-k. kerk in de Kranenburg
en de r.-k. kerk in Vierakker. Aanv.
11.00 u. Route f 7,50 incl. bezoek
kerk in Kranenburg, VW Vorden
553222.
WOENSDAG 8 aug.: Excursie biologisch dynamisch landbouwbedrijf
Urtica/de Vijfsprong, Reeoordweg
2. Van 19.30-21.30 u.
'Avontuurlijk Vorden' sportief zomerprogramma met trucktocht,
kompasloop en steppen. Freewheel, Zutphenseweg 8. (zie
www.free-wheel.com) Aanv. 10.00
u. Deelname reserveren Free
Wheel 554228.
Achtkastelenfietstocht, fietstocht
o.l.v. een gids langs de acht kaste
len van het dorp Vorden. Halverwege wordt er gestopt en is er de
mogelijkheid een consumptie/versnapering te gebruiken. VW Kantoor, Kerkstr. 1. (zie www.vwvorden.nl) 13.30-17.00 u. Prijs volwassenen f5,00 en kinderen f4,00.
Muziek en verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend programma. Verhalen en muziek
m.m.v. troubadour Gery Groot
Zwaaftink, de verhalenvertellers
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels,
en de goochelaar Wim Hooghiemstra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00

u. Prijs f 20,00 Stichting Lindese
Molen 556987.
DONDERDAG 9 aug.: Galaconcert
ZON, Christus Koningkerk, Het
Jebbink. Aanv. 20.00 u. Prijs volwassenen f 10,- en kinderen f 7,50.
Bezoek stoelenmatter. Demonstraties van ambachtelijk stoelenmatten en stoksnijden. De VW heeft
een fiets- en autoroute die o.a. dit
adres aandoet: Dhr. G. Terpstra,
Galgengoorweg 11. Van 12.30-17.30
u.
Rondleiding door de tuinen van
Kasteel de Wiersse onder deskundige leiding van ca. l 1/2 uur. Honden zijn niet toegestaan. Kasteel
De Wiersse, Wiersserallee 9.10.3012.00 u. Prijs f 12,50 kinderen tot 9
jaar gratis. Kaartverkoop en/of re
serveren bij de VW Vorden.
VRIJDAG 10 aug.: Open Atelier, ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken.
Beeldhouwatelier "Hemel en Aarde", Schuttestr. 8. Van 10.00-12.30
u. en van 13.30-16.00 u. Prijs f
30,00.
ZATERDAG 11 t/m ZONDAG 12
aug.: 'Beach Party' voor de 15e keer
een grandioos feest met vele muziekgroepen en bands. Feestweide
Fam.
Berenpas, Ruurloseweg.
Aanv. 17.00 u. Prijs f 35,00. Voorverkoop f 30,00.
ZATERDAG 11 aug.: Kunstmarkt,
kunstenaaars met werken van diverse aard. Marktplein, 10.00-17.00
u.
ZONDAG 12 aug.: Natuurwandeling over landgoed De Wildenborch. Kapel Wildenborch, Kapelweg 1. Aanv. 14.00 u. Prijs f2,00 Inl.
na 18.00 u. bij Job Teeuwen, tel.
431198.
DINSDAG 14 aug.: Bezichtiging Pinetum Landgoed De Belten o.l.v.
een deskundige gids kan het meer
dan 1500 soorten coniferen en
naaldbomen tellende Pinetum
worden bezichtigd. Groepsbezoek
buiten de dinsdagen is mogelijk.
Honden zijn niet toegestaan. Aanv.
19.00 u. Prijs f 5,00.
Kerkenfietstocht, fietstocht langs
de opengestelde NH kerk in Vorden, de r.-k. kerk in de Kranenburg
en de r.-k. kerk in Vierakker. VW
Vorden, Kerkstr. 1. (zie www.wvvorden.nl) Aanv. 11.00 u. Route f
7,50 incl. bezoek kerk in Kranenburg.
WOENSDAG 15 aug.: "Vorden in actie' familie/gezinsdag met ATBkano-ATB. Info:
Free-wheel,
Zutphenseweg 8. (Zie www.freewheel.com) 554228.
Achtkastelenfietstocht, fietstocht
o.l.v. een gids langs de acht kaste
len van het dorp Vorden. Halverwege wordt er gestopt en is er de
mogelijkheid een consumptie/versnapering te gebruiken. VW Kantoor, Kerkstr. 1. (zie www.wworden.nl) 13.30-17.00 u. Prijs volwassenen f 5,00 en kinderen f4,00.
Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend programma. Verhalen en muziek
m.m.v. troubadour Gery Groot
Zwaaftink, de verhalenvertellers
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels,
en de goochelaar Wim Hooghiemstra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00
u. Prijs f 20,00. Stichting Lindese
Molen 556987.
DONDERDAG 16 aug.: Open viswedstrijden door HSV de Snoekbaars. Vertrek 18.00 u v.a. het
marktplein. Prijs f 5,00 aanmelden
bij de VW Vorden.

EXPOSITIES
EN TENTOONSTELLINGEN:
t/m woensdag 31 oktober: Be
zichtiging Heiligenbeeldencentrum, een verzameling van heilige beelden. Antonius Van Paduakerk, Ruurloseweg 106. Elke
zondag, dinsdag en donderdag
12.00-17.00 u, Groepsbezoek is op
andere tijden mogelijk. Inl. bij de
VW Vorden. Prijs f 4,50 en 65+
f3,50.
t/m zondag 5 augustus: Expositie
van Rob de Graaf schilderijen en
objecten. Galerie "Het Gele Stoeltje", Burg, Galleestr. 36. Donderdag t/m zaterdag van 14.00-17.00
uur.
Langer lopende evenementen:
VORDEN:
• iedere dinsdag t/m 31 december: Bingo "De Herberg",
Dorpsstr. lOa. Aanv. 20.00 u.
Zaal open 19.00 u.
• t/m zondag 16 september: Be
zichtiging "Het Heelal", een
hedendaags heiligdom voor
herintredende
godinnen.
Dwaaltuin "Het Heelal", AImenseweg 63. Dinsdag t/m zaterdag van 10.30-18.00 u. Prijs f
5,00 en kinderen t/m 7 jr. gratis.
• t/m zaterdag 8 september:
Openstelling NH kerk Kerkstraat: maandag, woensdag en
donderdag 14.00-16.00 u. en
dinsdag 11.00-16.00 u.. Vrije
gift.
VIERAKKER:
• t/m dinsdag 11 september:
openstelling St. Willibrorduskerk, Vierakkersestraatweg 31
Vierakker. Iedere dinsdag van
13.30-16.30 uur.

Bezoek stoelenmatter. Demonstraties van ambachtelijk stoelenmatten en stoksnijden. De WV heeft
een fiets- en autoroute die o.a. dit
adres aandoet: Dhr. G. Terpstra,
Galgengoorweg 11. Van 12.30-17.30
u.

een consumptie/versnapering te
gebruiken. VW Kantoor, Kerkstr. 1.
(zie www.vwvorden.nl) 13.30-17.00
u. Prijs volwassenen f 5,00 en kinderen f4,00.
Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend programma. Verhalen en muziek
m.m.v. troubadour Gery Groot
Zwaaftink, de verhalenvertellers
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels,
en de goochelaar Wim Hooghiemstra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00
u. Prijs f 20,00. Stichting Lindese
Molen 556987.
Smeden en Koperslaan. Smederij
Oldenhave laat deze oude ambachten door middel van demonstraties herleven. Smederij Oldenhave, Spiekerweg 6. Aanv. 19.00 u.
De demonstratie duurt 2 tot 3 uur.
DONDERDAG 23 aug.: 'Workshop.'
Eventueel in combinatie met de
Country Living Fair in Vorden.
Breng een bezoek aan onze bloe
mentuin. Maak van verse bloemen, groen en vruchten uw eigen
bloemstuk op een 30 cm hoge ge
glazuurde vaas. Maria Haanappel,
Strodijk 10. Van 9.00-12.15 u. Inl.,
opgave en prijsopgave bij Maria
Haanappel 553867.
Rondleiding door de tuinen van
Kasteel de Wiersse, onder deskundige leiding van ca. 11/2 uur Honden zijn niet toegestaan. Kasteel
De Wiersse, Wiersserallee 9.10.3012 u. Prijs f 12,50 kinderen tot 9 jr.
gratis.
VRIJDAG 24 aug.: Open Atelier ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken
Beeldhouwatelier "Hemel en Aarde", Schuttestr. 8. van 10.00-12.30
u. en van 13.30-16.00 u. Prijs f
30,00.
ZATERDAG 25 aug.: 'Boedeldag.'
Schuttestr. 20. Van 9.00-15.00 u.
Mw. Ina Bargeman 553442.
ZONDAG 26 aug.: Zangdienst "Vorden zingt" Dorpskerk Vorden,
Aanv. 19.00 u.
DINSDAG 28 aug.: Bezichtiging Pi-

VRIJDAG 17 aug.: Open Atelier ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken
Beeldhouwatelier "Hemel en Aarde", Schuttestr. 8. Van 10.00-12.30
u. en van 13.30-16.00 u. Prijs f
30,00.
ZONDAG 19 t/m DONDERDAG 23
aug.: 'Country Living Fair.' Een ge
zellig buitenevenement. U vindt er
ca. 100 stands op het gebied van interieur, stoere buitenkleding, tuinartikelen en prachtig bloemwerk.
Er zijn diverse demonstraties w.o.
boogschieten, dressuur, slipjacht,
hondenshows, valkenier, etc. Er is
mogelijkheid kasteel Vorden te be
kijken of een huifkarrit te maken.
Deze laatste onderdelen kunt u be
spreken bij de stand van de VW
Vorden. Kasteel Vorden, Horsterkamp 8. Zondag, maandag en donderdag 10.00-18.00 u. en dinsdag,
woensdag 10.00-21.00 u. Prijs volwassenen f 20.00 en kinderen f
10,00 Kinderen van 7-12 jaar.
Kaartverkoop ook bij de VW.
DINSDAG 21 aug.: Bezichtiging Pinetum Landgoed De Belten o.l.v.
een deskundige gids kan het meer
dan 1500 soorten coniferen en
naaldbomen tellende Pinetum
worden bezichtigd. Groepsbezoek
buiten de dinsdagen is mogelijk.
Honden zijn niet toegestaan. Aanv.
19.00 u. Prijs f 5,00.
Kerkenfietstocht, fietstocht langs
de opengestelde NH kerk in Vorden, de r.-k. kerk in de Kranenburg
en de r.-k. kerk in Vierakker. VW
Vorden, Kerkstr. 1. (zie www.vwvorden.nl) Aanv. 11.00 u. Route f
7,50 incl. bezoek kerk in Kranenburg.
WOENSDAG 22 aug.: Achtkastelenfietstocht, fietstocht o.l.v. een gids
langs de acht kastelen van het
dorp Vorden. Halverwege wordt er
gestopt en is er de mogelijkheid

netum Landgoed De Belten o.l.v.
een deskundige gids kan het meer
dan 1500 soorten coniferen en
naaldbomen tellende Pinetum
worden bezichtigd. Groepsbezoek
buiten de dinsdagen is mogelijk.
Honden zijn niet toegestaan. Aanv.
19.00 u. Prijs f 5,00.
Kerkenfietstocht, fietstocht langs
de opengestelde NH kerk in Vorden, de r.-k. kerk in de Kranenburg
en de r.-k. kerk in Vierakker. VW
Vorden, Kerkstr. 1. (zie www.vwvorden.nl) Aanv. 11.00 u. Route f
7,50 incl. bezoek kerk in Kranenburg.
WOENSDAG 29 aug.: Achtkastelenfietstocht, fietstocht o.l.v. een gids
langs de acht kastelen van het
dorp Vorden. Halverwege wordt er
gestopt en is er de mogelijkheid
een consumptie/versnapering te
gebruiken. VVV Kantoor, Kerkstr. 1.
(zie www.vwvorden.nl). Van 13.3017.00 u. Prijs volwassenen f5,00 en
kinderen f4,00.
Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend programma. Verhalen en muziek
m.m.v. troubadour Gery Groot
Zwaaftink, de verhalenvertellers
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels,
en de goochelaar Wim Hooghiemstra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00
u. Prijs f 20,00. Stichting Lindese
Molen 556987.
DONDERDAG 30 aug.: Rondleiding
door de tuinen van Kasteel de
Wiersse, onder deskundig leiding
van ca. l 1/2 uur Honden zijn niet
toegestaan. Kasteel De Wiersse,
Wiersserallee 9.10.30-12.00 u. Prijs
f 12,50 en kinderen tot 9 jr. gratis.
Kaartverkoop en/of reserveren bij
de WV Vorden.
VRIJDAG 31 aug.: Open Atelier, ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken
Beeldhouwatelier "Hemel en Aarde", Schuttestr. 8. van 10.00-12.30
uur en van 13.30-16.00 uur. Prijs
f30,00.
Voor reserveringen en/of informatie bel: VW Vorden, tel. 553222.

Brandbewustzijn
nog altijd
onvoldoende
Brand in huis overkomt ons niet.
Tenminste, dat denken we altijd.
Want we staan maar liever niet
stil bij de mogelijke gevaren die
op de loer liggen. Toch woeden
er jaarlijks ongeveer 8000 branden in woningen. Bij deze branden komen jaarlijks gemiddeld
50 mensen om het leven en vallen er 800 gewonden.
Waar mensen wonen en ontspannen, loert altijd het gevaar
van brand. De schade in geld uitgedrukt is enorm. De immateriële schade (het leed dat brandwonden veroorzaakt) en de emotionele schade (het verlies van
onvervangbare bezittingen, de
ravage die een brand aanricht)
zijn zo mogelijk nog groter.
BRANDOORZAKEN
Er kan in huis heel wat misgaan.
De hoofdoorzaken van brand,
goed voor bijna de helft van de
branden, zijn een defect of verkeerd gebruikt apparaat of product en brandstichting.
Ook door het onvoorzichtig omgaan met vluchtige stoffen zoals
benzine en lijmsoorten, ontstaat
nogal eens brand. Brand wordt
ook vaak veroorzaakt door 'vlam
in de pan', een omgevallen

kaars, roken in bed en kinderen
die spelen met lucifers.
WAT TE DOEN BIJ BRAND?
Overkomt brand u toch? Waarschuw iedereen in huis. Bel 1-1-2
sluit ramen en deuren om uitbreiding van de brand te voorkomen. Als er veel rook vrij komt,
blijf dan laag bij de grond als u
het huis verlaat.

GEEF BRAND GEEN KANS!
Geef brand geen kans. Controleer uw woning en tref de nodige maatregelen om brand te
voorkomen.
Heeft u nog vragen over brandpreventie of wilt u meer weten
over het werk van Brandweer,
Politie en Ambulancedienst be
zoek dan de opendag van de Vordense Brandweer op 15 september a.s.

Deze ruimte is door Drukkerij
Weevers gratis ter beschikking
gesteld.

Slapen naast de attracties
Slaapt het reuzenrad 's nachts ook? Een kindervraag
die onlangs voor een glimlach bij medewerkers van
Attractiepark Slagharen zorgde. Maar eigenlijk hoeft
die vraag niet gesteld te worden. De vragensteller kan
het antwoord zelf ontdekken. Je kunt namelijk in
Attractiepark Slagharen blijven slapen.

ook de voordelen van een vakantiepark. In het park zijn
diverse restaurants, eetgelegenheden en een supermarkt. De
bewoners van de diverse verblijfsaccommodaties kunnen
tijdens hun vakantie overdag gratis en onbeperkt gebruik
maken van de attracties en het zwembad van Attractiepark
Slagharen. Het Bergbad blijft speciaal voor de vakantiegasten tot 22.00 uur geopend, 's Avonds hebben de vakantievierders ook toegang tot de gezellige familie-avonden
waarbij bingo, dansorkesten, karaoke en talentenjachten
een hoofdrol spelen.

Al vrij snel na de eerste opening van het park bleek dat een
dag Slagharen eigenlijk te kort is. Daarom zijn er diverse
mogelijkheden om in en bij Slagharen te overnachten. De
jongste bezoekers willen aan het einde van de dag nog lang
geen afscheid nemen van de attracties en shows. Een meerdaags verblijf, met diverse en flexibele aankomsttijden, is
dan een unieke oplossing. Vakantiegangers krijgen als het
ware een attractiepark gratis bij hun vakantie-adres.
De mogelijkheden om in en bij Attractiepark Slagharen te
overnachten zijn talrijk. Het attractiepark beschikt over
wigwams, vakantiehuisjes en stacaravans. Deze verblijfsaccommodaties bevinden zich op en rond het amusementsterrein. Wigwamwereld is te vinden naast het attractiepark.
Net als de andere verblijfsaccommodaties zijn de unieke
tenten van alle gemakken voorzien. Naast een complete
inventaris zijn de accommodaties uitgerust met kleurentelevisie, verwarming, kookgelegenheid, douche, toilet, meubilair en koelkast. Bij de Wigwamwereld is ook de camping
van het Attractiepark Slagharen te vinden.
De luxe stacaravans van Colorado City en twee verschil-

lende typen vakantiehuisjes staan op het terrein van
Attractiepark Slagharen. De bewoners hiervan brengen dus
hun vakantie door in een attractiepark en hebben daarnaast

TOP TIEN MEEST
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FAVORIETE
Attractiepark Slagharen telt meer dan
veertig attracties met voor elk wat wils.
Dus attracties voor jong en oud, droog
en nat en adrenaline verhogend tot vermaak voor de hele familie. Bij iedere
nieuwe aanwinst wordt altijd gekeken
naar het totaalbeeld. Doel was en is om
een zo compleet mogelijk aanbod te
creëren met voor elk wat wils.
Attractiepark Slagharen vroeg dit jaar
aan zijn bezoekers welke attracties bij
hen favoriet zijn. Uit die gegevens werd
een top tien samengesteld.
1. WILD WEST ADVENTURE
Een avontuurlijk boottocht door het nog
niet ontdekte Wilde Westen. Je komt langs
krijgslustige indianen, brandend water en
vergeten goudzoekers.
2. MINE TRAIN
Met stip binnen op twee. Hoe een oude diamantmijn een tweede leven krijgt als toeristische topattractie.
3. KID'S COUNTRY
Overdekt speelparadijs voor de jongste
bezoekers van Attractiepark Slagharen met
junior attracties als een kleinere uitvoering
van schommelboot Piraat, een waterspeeltuin en klim- en klauterbouwwerken.
4. WILDWATERBAAN
Een boottocht voor het hele gezin. Maar
dan wel over een woeste rivier. Onderweg
wachten twee afdalingen naar het kolkende
water.
5. SUPERACHTBAAN
THUNDERLOOP
Een westerntrein klimt naar 29 meter hoogte om vervolgens met negentig kilometer
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ATTRACTIES

Op vijf kilometer afstand van Slagharen liggen vakantiehuisjes in Vakantiepark Collendoorn. De verblijfsaccommodaties zijn identiek aan die in Slagharen. De gasten krijgen in Collendoorn zelfs nog iets extra's. Zij hebben tijdens
hun verblijf een pony tot hun beschikking. De dieren betekenen voor kinderen een onvergetelijke vakantie. De jeugd
voelt zich na gratis lessen van een ervaren rij-instructeur al
snel een echte cowboy. Bij Vakantiepark Collendoorn hoort
ook een overdekt zwembad, midgetgolfbaan, supermarkt en
recreatiezaal. In deze zaal worden gezellige familie-avonden gehouden. En wie overdag Attractiepark Slagharen wil
bezoeken, kan dat probleemloos en gratis doen. Er rijdt-op
vaste tijden een treintje, de Pony Express, tussen
Collendoorn en Slagharen. Het gebruik hiervan is, net als
de toegang tot het attractiepark, gratis. Het enige nadeel is
eigenlijk dat de vakantievrienden (pony's) niet mee mogen
in de trein.
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DOE MEE EN WIN GRATIS ENTREE
Attractiepark Slagharen houdt samen met
deze krant een prijsvraag voor kinderen
tot en met twaalf jaar. Er zijn tien speciale
toegangskaarten te winnen. De winnaars
kunnen hiermee, samen met drie familieleden, een dag gratis gebruik maken van
het zwembad en de attracties van

Slagharen en ook het bezoek aan de diverse shows is kosteloos.Wat moet je doen
om één van de prijzen te winnen? Bekijk
eerst de afbeeldingen goed. Probeer daarna om met behulp van de aanwijzingen de
goede tekst te vinden en je hebt de oplossing van de rebus gevonden. Schrijf je

oplossing op een kaart en stuur die (voorzien van naam, adres en leeftijd) binnen
twee weken naar het kantoor van deze
krant.
De prijswinnaars worden binnenkort
bekendgemaakt.

per uur naar beneden te razen. Onderweg
gaat het gevaarte ook nog door een duizelingwekkende looping.

7. PAARDENCARROUSEL
Plezier voor jong en oud. Paarden bewegen
zich, begeleid door sfeervolle muziek, op
een grote carrousel. Genieten voor kinderen
en nostalgie voor ouderen.

Hari Kiri baan trekken om daarna te proberen deze waterglijbaan te bedwingen.

6. THE EAGLE
Deze attractie brengt bezoekers vliegensvlug naar nieuwe hoogtes. Op tientallen
meters van de grond wordt vervolgens een
verrassende en sensationele vlucht gemaakt.
De vlucht van The Eagle is ook een onvergetelijk schouwspel voor mensen die liever
met beide benen op de grond blijven staan.

8. CHUCK WAGON
Vliegende huifkarren boven Slagharen.
9. HARI KIRI BAAN
Voor de avonturiers. Durfals kunnen met
een survivalbootje naar het begin van de

10. REUZENRAD
Het Reuzenrad is nog steeds een hoogtepunt van Slagharen. Deze attractie brengt
bezoekers vijftig meter boven het park en
geeft hen een schitterend uitzicht over het
recreatiepark en de verre omgeving.
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Jubileumbraderie
Wichmond
op zaterdag 4 augustus
en zondag 5 augustus

braderie
Wichmond
4 augustus
12.00 -21.00 uur

zondag
5 augustus
12.00 -18.00 uur

Net als anderejaren organiseert biljartvererm
ging 'Krijt op Tijd' weer een braderie en wel op
zaterdag 4 augustus van 12.00 tot 21.00 uur en
op zondag 5 augustus van 12.00 tot 18.00 uur.
De bradené zal plaatsvinden in de Dorpsstraat
en de Hackforterweg.
Bijzonder dit jaar is vyel dat het 25 jaar geleden is dat het startsein voor de eerste braderie
werd gegeven en daarom willen wij er dan
ook een extra mooie en grote braderie
van maken.
Wij hebben daarom gedacht aan een verloting
met als hoofdprijsivoor 7 personen een ballonvlucht en één reischèque van f 250^
Deze verloting is noocizakelijk om uit de
onkosten te blijven.
Er zullen veel kramen en vermakelijkheden
zijn. Ook aan de kinderen is gedacht,
er is een springkussen, draaimolen, treintjes,
snoepkraaïïi, grabbeltqnvkinderschminken en
verscnillencie spelletjes o.a. eendjes vangen.
Ook aan een hapje en een drankje is gedacht
zoals een viskraam; poffertjes/wafèlkraam,
er is een bakker met vers gemaakt gebak en
koeken, patat en een koel drankje.
Wij hopen dat deze braderie weer net zo
mooi, druk en gezellig zal zijn als de voorgaande jaren.
Als biljartvereniging doen wij ons uiterste
best. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met tel. 057&441285,
Hopende u ook te mogen begroeten verblijven
wij,

Iraat 25, Wichmorv

• WIJ hebben binnen 30 zitplaatsen
• 3 biljarttafels
• Cafetaria-afhaal
• Leuk Ingerichte feestzaal
voor p/m. 60 personen
•Barbecuen
• Warm en koud buffet
• Dineren op afspraak
•Catering
• Gezellig aangekleed terras
voor p/m. 50 personen
• Tijdens de braderie live muziek
en luchtballonvaart
Wij houden ons hiervoor
aanbevolen en geven
inlichtingen op telefoonnummer

Biljartvereniging 'Krijt op Tijd', Wichmond.

0575-441600
TOT ZIENS BIJ
• Landini
• Niemeyer
• Vkon
•Schrijver
•Veenhuis
• Hola ras
• Gallagher
•Stiga
•Karcher
•Zenoah
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TIMMERFABRIEK
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Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

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

BV Landbouwmechanisatiebedrijf

H. ARENDS
Machines voor land- en tuinbouw
Gereedschappen • Hogedrukreinigers
Afrasteringen • Beregening.

Wichmond • Tel. 0575-441688
Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-464360

BESSELING B.V.

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

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361

De bewoners van de

Besselink
•^

••

•

Dorpsstraat 10
7234 SN Wichmond
Telefoon 0575-441239

MPTNG
K

N SI

G

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

wensen iedereen
een gezellige braderie
Doe mee aan onze knapzaktocht

D D

Geboortekaarten
Huwelijks k aart en
•'S.

Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
v

oo

Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus, 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
fax (0575)551086
E-mail: ittfo@weevef$.ni
Internet: www.weevers.nl

Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren
Printing on demand ook voor kleinere oplages
Internetpresentaties
Posters op bill-board formaat in meer kleuren
Stanswerk voor verpakkingen

Drukkerij
Uitgeverij
Ontwerp en lay-out
Printing on demand
Stansen/verpakkingen
Internetdiensten
Systeembeheer
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l
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Weevers

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
WEVODRUK,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT;
CHTEIWOORDE:
WEEVERS ELNA,

TEL
TEL
TEL
TEL

(0575) 5123 06
(0314) 62 50 53
(0573) 4512 86
(0544) 3713 23

