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Overname van advertenties/berichten is verboden

Ruischenborgh Vastgoed B.V. uit Laren ziet een kerkplein "nieuwe stijl"
met een "multifunctionele accommodatie" helemaal zitten!

Plannen inmiddels bij de
gemeente Vorden ingediend

steen en been dat vele maanden
per jaar de parkeerplaatsen voor
hun winkel worden ingenomen
door voornamelijk toeristen. Die
parkeren daar hun auto, halen de
fietsen eraf en gaan vervolgens
een fietstocht maken door de
fraaie natuurlijke omgeving van
Vorden. Zij komen terug, de fietsen weer op de auto en weer huiswaarts!
Hans Luchies: "Wij kennen de
parkeerproblemen. Wij hebben in
het plan onder het multifunctio-
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Gemeente

nele gebouw, de school en het
kerkplein e.d. een kelder gesitueerd,
waarin 135 auto's een plek kunnen
vinden.
Daarmee is het parkeerprobleem
in één klap opgelost", zo zegt hij.
(Tussen twee haakjes, het ligt in
de bedoeling dat er 'bovengronds',
op het kerkplein dus, niet geparkeerd wordt.) Ruischenborgh
Vastgoed B.V. hoopt dat het ingediende plan binnenkort zal leiden
tot een gesprek met de gemeente
Vorden en andere betrokkenen.

Vorden

Zie pagina 4 en 5 van deze u i t g a v e

In sommige wijken wordt CONTACT bezorgd door
vakantiebezorgers.
Het kan dan een keer voorkomen dat een en ander
niet helemaal correct gebeurt.
Gaarne enig begrip hiervoor.
De redactie
Rechts schuinachter de kerk de multifunctionele accommodatie met daarnaast in een andere "positie'
de openbare basisschool
Ruischenborgh Vastgoed B.V.
uit Laren heeft bij de gemeente
Vorden een plan ingediend
waarin wordt ingespeeld op de
"Centrumvisie Vorden".
Onlangs heeft stedebouwkundig
adviesbureau Pouderoyen Compagnons op indicatie van het ge-

ROV Actief
in
het hart van

CONTACT

ruit
repareren?

meentebestuur van Vorden, een
visie gelanceerd over hoe Vorden
er over pakweg een kwart eeuw
zou moeten uitzien. Het adviesbureau heeft met het opstellen
van het ontwerp hulp gehad van
een zgn. "Klankbordgroep", een
groep mensen uit alle geledingen
uit de Vordense bevolking. Het
plan werd tijdens een 'uitlegavond'
door de plaatselijke bevolking in
grote lijnen positief ontvangen. In
het najaar zal de gemeenteraad
een uitspraak doen..
Intussen heeft Ruischenborgh
Vastgoed B.V. uit Laren ingespeeld
op de visie van Pouderoyen. Hans
Luchies, die samen met Gert den
Hollander de directie vormt van
genoemd Vastgoedbedrijf zegt
hierover: " Wat wij doen is aankopen, ontwikkelen en beheren
van vastgoed. Wat wij met onze
plannen in Vorden voor ogen hebben
is in feite "doorborduren" op het
klankbordverhaal van Pouderoyen.
Een poos geleden hebben wij de
panden 7, 9 een 11 aan de Kerkstraat in Vorden aangekocht. Op
deze plek hopen we een grandcafé
en appartementen te realiseren.

Zie pagina 9

Inleveren
advertenties
berichten
In week 35 (25 augustus t/m
30 augustus) verschijnt de
feestkrant voor de feestweek in
Warnsveld. De krant wordt
verspreid in Warnsveld, Vorden
en Zutphen. Advertenties en
berichten inleveren gaarne voor
vrijdag 8 augustus a.s.
Drukkerij Weevers b.v.

Momenteel wordt één van de panden nog bewoond. Wij doen alles
in overleg, willen de huidige bewoners er blijven wonen, geen
probleem dan zoeken wij naar
een passende oplossing. Ons motto
is, een ontwikkelaar jaagt nooit
iemand weg", aldus Hans Luchies.
Waarom op deze plek een grandcafé?, zo informeerden wij. Luchies:
"In de eerste plaats het pand leent
zich er perfect voor en het sluit
ook prachtig aan op de visie van
het bureau die zich daarin heeft
gespecialiseerd.
Als ontwikkelaar hou je de markt
bij. Zo ook de ontwikkelingen die
er in Vorden staan te gebeuren.

We hebben Gerard Plug van Maas
architektenbureau in de arm genomen om schetsen te maken
van, hoe in onze ogen het centrum van Vorden eruit zou moeten zien. Het kerkplein en een
multifunctionele accommodatie.
Ik bedoel een accommodatie
waarin de bibliotheek wordt
ondergebracht. Verder in het
gebouw een loketfunctie voor
gemeentelijke diensten. Zelfs een
zaaltje voor de kerkgangers zou
hierin gesitueerd kunnen worden", aldus Hans Luchies.
Ruischenborgh Vastgoed B.V. gaat
er dan wel vanuit dat de naaimachinewinkel van Borgonjen en de
kosterswoning met "De Voorde"
zullen verdwijnen. Het plan voorziet verder in vijf appartementen
boven het "multifunctionele complex" en verder in het plan nog
eens 15 wooneenheden. Luchies:
"De bewoners van de zojuist genoemde panden zouden we dus
een andere wooneenheid kunnen
aanbieden. Nogmaals wij doen
niets zonder overleg. Datzelfde
geldt ten aanzien van de woning
(het pand Sietsma, red) naast de
bibliotheek. Afbreken prima, stuit
dit op te grote bezwaren dan deze
woning rustig op deze plek laten
staan", zo zegt hij.
Het plan Ruischenborgh behelst
tevens het afbreken van de dorpsschool en een nieuwe school in
een "andere positie" bouwen.
Hans Luchies: "We hebben hier
terdege onderzoek naar gedaan.
Het zal een school worden, waarin
alles ruimtes, aan het hoogste niveau
van eisen, zoals dat momenteel
geldt, voldoet", zo zegt hij.
Het is alom bekend dat de gemeente Vorden kampt met parkeerproblemen. De winkeliers in
het centrum van het dorp klagen

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 augustus 10.00 uur Openluchtdienst bij het kasteel,
ds. Eschbach, Amersfoort.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag3 augustus 10.00 uur Zangdienst.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 augustus 10.00 uur Openluchtdienst bij het kasteel,
ds. Eschbach uit Amersfoort; 19.00 uur ds. D. Westerneng.
R.K kerk Vorden
Zondag 3 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.
Cantemis Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag2 augustus 17.00 uur woord- en communieviering, volkszang.
Zondag 3 augustus 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. herenkoor.
Weekendwacht pastores
3-4 augustus pastor W. Matti, Zutphen, tel. (06) 51910839.
Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.
Tandarts
26-27juliRWA.M. Polman, Lochem, telefoon (0573) 2514 83. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Contactjes
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhockseweg 8, tel, (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en
18.00-20.00 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.
Politie tel, (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is,
kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72,
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhcm. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl E-mail: info@destiepel.nl
Scnsirc (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehmc)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32. Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg ie, tel. (0575) 55
21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per dag.
Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur
en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.
Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.
Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24 uur
per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer (033) 46 25
678.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15: mevr. Kamphorst tel.
(0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kastccl, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tol kamp Eikenlaan 20a. Behandeling Op afspraak tel. 55 64 64.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56,
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dagen nacht bereikbaar.
Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen. Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel. (0575) 46
13 32.
Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag 14.0017.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur. vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Tot en met 9 augustus geopend dinsdag
t/m zaterdag van 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag t/m
vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Brolisbergen' te Zutphen maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. 0575520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een df spraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
MaaltijdvcTZorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05,
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculoseweg 40,
7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Stcringa, Overweg 16, behandeling op
afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking. Informatie en
aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575) 54 60 57.
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

zijn uitsluitend bestemd voor parti
n oééii handt;
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
BI €0.50.
Vermelding brieven onder nr. ol inlichtingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier
voor €2.25 administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden met geplaats'
nisch opgegeven Contacties worden bij
eventuele louten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.
• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan.
Gratis begeleiding, voedingsadvies en vetmeting. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05 .
• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 5110 6955.
• 2 augustus „Fietstocht de
boer op". Start tussen 10.00
en 11.30 uur bij de dorpskerk
in Vorden. Org. GLTO en
NBvP Vrouwen van Nu.
• De Stichting Veiling Commissie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meubelverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.
• Te koop: Jack Russell-pups
gladharig en laagbenig. Met
gezondheidsverklaring. Opgegroeid met kinderen. Tel.
(0575)4621 31.
• Te koop: koelkast (tafelmodel). Tel. (0573) 45 37 60.
• Mollen? Biedt zich aan mollenvanger. Tel. (0573) 25 62
65/06 13422294.
• Te koop gevraagd: oude
Berkel vleessnijmachine met
handwiel. Tel. (0544) 35 23 48.

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 1017 uur. Generaalsweg 23,
Heelweg bij Varsseveld, tel.
(0315)2411 69
ETJ-Witgoedservice.
Repareert alle merken!
Was-, arwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

• Heeft u 2 rechterhanden nodig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.
• Wilt u het makkelijk hebben met de verzorging van
uw haar? Voor afspraak bellen 06 15102403 of 's avonds
na 19.00 uur (0575) 52 72 69.
Nu ook bij mij thuis knippen.
• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens stalen steiger. Vorden, 06 5532
2413.
• De bibliotheek verkoopt
nu afgeschreven boeken.
• Gezocht in Vorden (dorp):
overdekte stalling voor een
personenauto. Tel. 55 53 80.

Kwaliteit kent geen tijd!

Zo'n kwaliteit en toch voordelig
Geldig dinsdag 29 juli t/m zaterdag 2 augustus.
Saladetip...

Vers voor u gesneden...

spitskool

ijsbergsalade

400 gram

200 gram

Heerlijk Hollands...

Heerlijk Hollands...

rode bessen

bloemkool

Kom proeven ...! Diverse

Lekker panklaar...

Bistro kriel

149

500 gram

Waarom
elders
gezocht

vruchtensappen

* go

fles

€ l•

Combineer & profiteer!

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

• Openluchtdienst bij kasteel Vorden op zondagmorgen 3 augustus om 10.00 uur.
Via streekradio Achterhoek FM
te horen op FM 105.4 mhz en
via de kabel op FM 87.5 mhz.

• Gezocht: family manager
voor een gezellig dynamisch
gezin in Vorden, ca 20 uur per
week. Taken: kinderopvang,
schoonmaken, koken, was, organiseren. Prima vast maandsalaris. Reageer direct (0575)
55 1782.

149

500 gram

per stuk

• Gevraagd: meisje ± 16 jaar
voor huishoudelijke hulp op de
zaterdagmorgen. Brieven onder nummer V22-5 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• We zijn weer geopend. Verse snijbloemen van eigen
land. Nu volop zonnebloemen.
Alle dagen open van 07.00 tot
21.00 uur. Elly Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vierakker.

149

KOM PROEVEN!
VRUCHTENSAPPEN!
Vlaai van de week:

Appel-citroenvlaai
90

groot €

klein €

5 90
m

6 witte bollen
voor €

Y.75

Roombotercake
nu €

3?

Aanbiedingen geldig van 30 juli t/m 5 aug. 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT
De Echte Bakker Dat proefje!
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

wanneer
Kijk voor nieuws ook op:

het in

www.contact.nl

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers
componenten

Vorden

Dagmenu's

software
en service!
Groenloseweg 48 Ruurlo

29 juli t/m 4 aug. 2003
ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

kan

Tel.(0573)454109

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)

worden

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Dinsdag 29 juli
Wiener schnitzel met geb. aardappels en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 30 juli

gekocht?

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

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.per dag min. 3 dagen.
Geboortef les 4 meter € 25.per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.

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

Dit kan met
Herbalife-producten
Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl
of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604
Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Tomatensoep / lamstoofpotje met aardappelpuree en groente.
Donderdag 31 juli
Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardappels en salade /
bavarois met slagroom.

Vrijdag 1 augustus
Groentesoep / zalmfilet met dillesaus, gekookte aardappels en
groente.
Maandag 4 augustus
Knoflooksoep met croutons / lasagne di casa met vlees en sla.
U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ookè la carte • diner-cadeaubonnen • ijssalon
/'-N
• catering '• lunch • koffie met huisgemaakte
/
gebaksoorten.

h

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

$
•{l

Dankbetuiging

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

Lieve mensen, wij willen iedereen bedanken
voor de kaarten, brieven, bloemen en de vele
warme woorden die wij van u allen mochten
ontvangen na het overlijden van ons dochtertje,

Mette
Mette Christien
Ze is geboren op 23 juli 2003,
weegt 2800 gram en is 48 cm lang.

Inderdaad, uw Keurslager
heeft een zonnesteak

Quinty Wolsink

Martie, Anja, Marijn, Roei en Teun
Sprukkelhorst-Tragter
•
»

Ons meisje, een intens gemis
Het verlangen naar een kind
Een kind dat er niet meer is.

Nijlandweg 6
7251 KK Vorden
Tel. (0575) 55 69 21

$

„

a

Het is fijn te weten dat zo velen met ons meeleven,
het heeft ons goed gedaan en getroost.

Schouderham

Anita en Dennis Wolsink-Eskes

3 biefstukken

l

Je ziet het al van ver
er schittert een niet te vergeten ster.
Die bracht ons een nieuw geluk
met de derde erbij kan ons blijdschap niet meer stuk.

Familie Wolsink
Familie Eskes

Selleriesalade
„Dank u wel" zou mijn lieve man, vader en opa
gezegd hebben.

23-7-2003
4190 gram, 52 cm

Johan W. te Linde

A. te Linde-Luijmes
Harry & Gerda
Sabine & Bert-Jan
Nicole & Edwin

,..
|

Vorden, juli 2003

Maandag 4 augustus 2003 zijn wij

Scheffer

en

Reina Scheffer-Bannink

De Berenddag Vorden
van 6 augustus 2003
wordt mede mogelijk gemaakt door:

25 jaar getrouwd.
Dit heuglijk feit willen wij graag vieren met
kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.
U bent van harte welkom op de receptie van
14.30 tot 16.00 uur in restaurant „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.
Augustus 2003
Ruurloseweg 31
7251 LA Vorden
.......
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'f> Aangezien het voor ons onmogelijk is om één ieder
$
i
persoonlijk te bedanken voor de vele felicitaties,
»:•
•».

kaarten, bloemen etc. die van onze trouwdag één
onvergetelijke en fantastische dag heeft gemaakt.

l

Iederéén hartstikke bedankt.
Ton en Daniëlle te Molder-Takkenkamp
§€*$$.•£.•-

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

Hartverwarmend.
*

(S ........

Runderreepjes

...... ..... ............

- -j>®®®S®S®®®®SS®S«®®S®SSS«««--

Langs deze weg willen wij allen heel hartelijk bedanken die ons 40-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

r.

Camping De Goldberg
Camping De Kleine Steege
Pannenkoekenhuis de Vordense Pan
Foto Willemien
Profile Bleumink
Drukkerij Weevers
Bruna Vorden
Restaurant De Rotonde
FreeWheel Vorden
Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Yvonne Modespeciaalzaak
voor de jeugd
Café De Herberg
Rabobank Graafschap West
S u eters
Speelgoed / Huishoud / Kadoshop
VOV Vorden
VVV Vorden
Gemeente Vorden
Gelderland Cultuurland
Allemaal:
heel erg bedankt voor jullie bijdrage!

Jan en Dinie Jansen

O

9

gemarineerd, WOgram

Bedankt voor de mooie bloemen, kaarten of bezoek.

Wichmondseweg 57a
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 42

.......

7 00 gram

Voor uw belangstelling, mooie woorden die gesproken
zijn in de tuin van de ,,Eikenhof".

Herman en Cilia Luimes
Robin #, Marije

;

3 kogel bief stukken

5?°
6?°

WOgram

Thomas

Herman

o?

1 00 gram

Ruurlo, juli 2003

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van een zoon
en broertje in ons gezin

—

8

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10

POSTBUS 83

7251 EB

7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINKB.V.
Sinds 1908

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

Heden is uit ons midden weggenomen ons zeer
gewaardeerd koorlid mevrouw

A.W. Hilferink-Mengers
Zij heeft vele jaren met hart en ziel bij ons gezongen.
Christelijk gemengde zangvereniging Excelsior

Adverteren in Contact?
Vraag naar de' vele mogelijkheden van
doorplaatsing
In meerdere edities. Telefoon (0575) 55 10 1O

xouls:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6

(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

Gemeente

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

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

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

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling
Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur
• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur
• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

Reacties Vordense
bevolking op Centrumvisie onder de loep
Tijdens de drukbezochte inspraakavond voor de Centrumvisie op
27 mei jl. en de inspraakperiode
die liep van 27 mei tot en met
3 juli zijn diverse reacties binnengekomen bij de gemeente. Deze
zijn gebundeld en stedenbouwkundig bureau Pouderoyen
Compagnons bekijkt samen met
een gemeentelijke werkgroep of
de reacties aanleiding geven
onderdelen van de voorlopig
opgestelde visie voor het toekomstige centrum van Vorden te
wijzigen. In augustus buigt de
klankbordgroep Centrumvisie,
bestaande uit vertegenwoordigers
van een aantal Vordense organisaties en vier inwoners, zich er
ook over.

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

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

Breng uw afval niet tussen 22.00 en 07.00 uur naar de milieustraten
Helaas constateren wij dat in de oud papier-bakken in de
milieustraten ook regelmatig drankpakken worden gedeponeerd. Dit
is niet de bedoeling: voor de drankpakken is een speciale container in
de twee milieustraten in het centrum van Vorden aanwezig!
Juist omdat de kunststof- of
aluminiumfolie waarvan de
drankpakken zijn gemaakt niet
met het oud papier verwerkt
kunnen worden! Wij verzoeken u
hier rekening mee te houden en
drankpakken en oud papier
gescheiden in te leveren. De
nieuwe milieustraten die sinds
enige tijd geplaatst zijn op de
kruising Hoetinkhof/ Dr. C. Lulofsweg, naast school De Kraanvogel
aan de Eikenlaan in Kranenburg

Zin in een leuke, nieuwe zomerjurk? U bent niet de enige die de
stad ingaat om kleding te kopen.
Kleding die u niet meer draagt,
doet u natuurlijk in één van de
textielbakken in de gemeente.
Toch? Net als handdoeken, gordijnen en lakens die hun tijd gehad
hebben. Alles bij elkaar wordt er
in Nederland zo'n 40 miljoen kilo
kleding en huishoudtextiel per
jaar ingezameld. De helft van die
enorme hoeveelheid gaat daardoor een tweede leven tegemoet meestal ver over de grens. In heel
veel landen worden broeken,
t-shirts en jacks die wij wegdoen

Openingstijden
politiebureau Vorden:

Openingstijden bibliotheek

Drankpakken in de
daarvoor bestemde bakken!
en op de Baron v.d. Heij denlaan
tegenover de voormalige Rabobank in Wichmond, worden
inmiddels al behoorlijk gebruikt.
Dat is een goede zaak. Ze staan
echter in woonwijken, dicht bij
de gebruikers (gemak). Om geen
overlast te veroorzaken bij omwonenden is het daarom belangrijk dat u geen afval weggooit na
22.00 uur 's avonds en vóór 07.00
uur 's ochtends. Niemand heeft er
dan hinder van.

Jurk gaat emigreren

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

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

Vorden

weer gedragen. Kleding en textiel
die echt kapot is, wordt als grondstof gebruikt voor andere producten. Want van versleten spullen
die in de textielbak verdwijnen,
wordt weer van alles gemaakt.
Dus misschien komt uw versleten
jurk wel weer terug op de markt
als poetslap. Draag bij aan het
reclyclen van producten en breng
uw textiel naar de daarvoor bestemde bakken van de gemeente.
Bijvoorbeeld achter de Super de
Boer of bij de nieuwe milieustraat
op de kruising Hoetinkhof/Dr.
C. Lulofsweg, ook de Humanakledingcontainers staan ervoor!

Wilt u Nederlander
worden?
Op l april jl. is de herziene
Rijkswet op het Nederlanderschap in werking getreden. Een
aantal regels voor het indienen
en beoordelen van verzoeken
om Nederlander te worden, is
gewijzigd. De folder 'Nederlander
worden. Veranderingen in de
regels vanaf l april 2003' informeert belanghebbenden hierover. De folder is te verkrijgen
bij de afdeling burgerzaken van
de gemeente. Voor meer informatie kunt u ook de website
van de Immigratie- en Naturalisatiedienst raadplegen:
www.ind.nl.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Bouwaanvragen
Lichte bouwvergunningen
• Het Hoge 28, G.H. Woltering, voor het vergroten van een schuur,
datum ontvangst:
22 juli 2003
• Lankhorsterstraat 6 in Wichmond, B.W.J. Taken, voor het bouwen
van een schuur, datum ontvangst: 16 juli 2003
Reguliere bouwvergunningen
• Bergkappeweg l, J. van Kranenburg, voor het inpandig vergroten
van een woning, datum ontvangst: 21 juli 2003
• Wildenborchseweg 20, Stichting De Wildenborch, voor het
inpandig verbouwen van landhuis De Wildenborch en het
aanbrengen van een lifttoren, datum ontvangst:
16 juli 2003
• Wilmerinkweg 5, G.T.M. Seesing, voor het aanbrengen van een
kapconstructie, datum ontvangst: 16 juli 2003
Deze bouwaanvragen kunt u inzien tijdens openingstijden bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Kruisdijk 5, Vereniging Natuurmonumenten, voor het
vernieuwen van een bijgebouw, vrijstelling voor: de overgang van
agrarische naar woondoeleinden

Reguliere bouwvergunningen
• Baakseweg l, Vereniging Natuurmonumenten, voor het
gedeeltelijk verbouwen van een boerderij tot woning en kantoor,
vrijstelling voor: bestemmingsdoeleinden
Reguliere bouwvergunningen 1e fase
• Heidepolweg 2, J.W. Wolters, voor het bouwen van een opslaghal
voor heesters en een werktuigenberging
Sloopvergunningen
• Baakseweg l, Vereniging Natuurmonumenten, voor het geheel
slopen van 3 loodsen en een betonnen mestplaat en het
gedeeltelijk slopeYi van een boerderij en veeschuur
• Broekweg l in Wichmond, B.H.G. Wolbrink, voor het gedeeltelijk
slopen van binnenmuren/vloeren van een woning en schapenstal
• Deldensebroekweg 9, J.N. Gerritsen, voor het gedeeltelijk intern
slopen van een boerderij
• Deldenseweg 15, T.J.G.M. Lam, voor het geheel slopen van een
veldschuur
• Kerkstraat 2, Kerkvoogdij Hervormde Gemeente, voor het
verwijderen van asbestbekleding in de blaasbalgruimte van het
kerkorgel
Kapvergunn ingen
• Heidepolweg 2, J.W. Wolters, voor het rooien van 13 berken en
3 vuilbomen, herplantplicht voor: 66 m2 gemengd loofhout
bosplantsoen, maat 40-60 (hoogte in cm)

P EN B A RE
BEKENDMAKINGEN
Monumentenvergunningen
• Baakseweg l, Vereniging Natuurmonumenten, voor het gedeeltelijk verbouwen van
een boerderij tot woning en kantoor
• Ruurloseweg 101, R.K. Parochie Christus Koning H. Antonius van Padua, voor het
gedeeltelijk restaureren van een kerkgebouw.
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na
bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen
bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE. Wanneer de
vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.

Bestemmingsplannen
Voornemen medewerking vrijstelling
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 19,
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' voor het bouwen van een clubgebouw op het perceel aan de
Hilverinkweg te Vorden (scouting).
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
31 juli t/m woensdag 27 augustus 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een
ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Monumentenwet
Aanvragen vergunning Rijksmonument
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van
donderdag 31 juli t/m woensdag 13 augustus 2003, op het gemeentehuis, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning
ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van 'Stichting De Wildenborch', voor het
verbouwen van landhuis 'De Wildenborch', aan de Wildenborchseweg 20 te Vorden.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij het
college van burgemeester en wethouders.

adres van de inrichting: Wiersserbroekweg 18, kadastraal bekend gemeente: Vorden,
sectie E, nr. 643 en 644
• de heer BJ.M. Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden, om: een oprichtingsvergunning Voor een biologische melkrundveehouderij, datum aanvraag:
16 december 2002, adres van de inrichting: Lieferinkweg 2, kadastraal bekend
gemeente: Vorden, sectie O, nr. 15
• Maatschap Norde, Wiersserbroekweg 10, 7251 LG Vorden, om: een oprichtingsvergunning voor een rundveehouderij, datum aanvraag: 26 januari 2003, adres van
de inrichting: Wiersserbroekweg 10, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie E,
nr. 578, 579 en 580
• de heer LAM. Rouwenhorst, IJselweg 27a, 7233 SJ Vierakker, om: een revisie
vergunning voor een schapenhouderij, datum aanvraag: 8 januari 2003, adres van de
inrichting: IJselweg 27a, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie R, nr. 570
• de heer J. Schröer, Wildenborchseweg 23, 7251 KE Vorden, om: een revisievergunning
voor een agrarisch bedrijf met melkrundvee en vleesvarkens, datum aanvraag: 15
januari 2003, adres van de inrichting: Wildenborchseweg 23, kadastraal bekend
gemeente: Vorden, sectie C, nr. 1395
• Firma Wunderink-Gotink, Strodijk 23, 7251 RS Vorden, om: een revisievergunning
voor een melkrundveehouderij, datum aanvraag: 16 januari 2003, adres van de
inrichting: Strodijk 23, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie I, nr. 713 en 716
De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de
vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten
opzichte van het ontwerp-besluit.
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte
van het eerdere ontwerp-besluit
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare
bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van l augustus
tot en met 29 augustus 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 13 september 2003. Zij die beroep instellen kunnen
bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

• maatschap C.J.H AMArends, Vierakkersestraatweg 32, 7233 SG Vierakker, voor: een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf met
melkvee en vleesvarkens, datum aanvraag: 15 mei 2003, adres van de inrichting:
Vierakkersestraatweg 32, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie R, nr. 359
• Jansen's Metaalwaren BV, Postbus 21, 7250 AA Vorden, voor: een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende, vergunning voor de fabricage en opslag van kleine
metaalwaren, datum aanvraag: 14 januari 2003, adres van de inrichting:
Industrieweg l, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie M, nr. 875, 874,170,172
en 832.

Openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijk
i n t r e k k i n g v e r g u n n i n g ( a r t . 8 . 2 6 W m b e n a r t .3:33A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare
bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van l augustus
tot en met 12 september 2003 ter inzage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de
aan de heer H. Broekgaarden, Tolweg 2, 7251 PP Vorden op 9 februari 1998 verleende
vergunning (inclusief een melding ex artikel 8.19 van 25 mei 1998) ingevolge de Wet
milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie N, nummer 245, adres inrichting Tolweg 2 te Vorden.

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.

Strekking van het besluit:
Gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning (inclusief melding ex artikel 8.19) op
verzoek van vergunninghouder voor het varkensgedeelte vanwege het gebruik van de
'Regeling beëindiging veehouderij takken'.

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving ontwerp-besluit

art.

( a r t . 13.4 Wmb en

3 : 1 9A w b )

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
30 augustus 2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op
verzoek inbrengen tot 30 augustus 2003.
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g om
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare
bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van l augustus
tot en met 12 september 2003, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• de heer A.H. Klein Geltink, Wiersserbroekweg 18, 7251 LG Vorden, om: een
revisievergunning voor een melkrundveehouderij, datum aanvraag: 24 januari 2003,

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte
van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 13 september 2003. Zij die beroep instellen kunnen bij een
spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van
kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

OBOINTI-, FBUITIN T U I N A F V A L
APABT

MOOI MEEGENOMEN

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Vrij regelmatig gaan bij ons de
'stekels' recht op staan. Dikwijls
roepen mensen uit andere streken
van Nederland 'Hoera' over ons
prachtige groene oosten, maar
hebben ze dan een prachtige plek
gevonden, dan begint, na niet al te
lange tijd, het gemekker. Tussen
de boeren wonen valt tegen. De
boer begint veel te vroeg, de boer
gaat 's avonds te laat door, maar
wat nog erger is: Het stinkt vaak
erg naar iets! (uitleg overbodig).
Je gaat toch eerst goed na voor je
een nieuwe woonplek kiest, overal
zijn toch plussen en minnen? Ook
in de bebouwde kom zijn mensen
die het voor anderen proberen
onmogelijk te maken, wat toch
zo nodig is. Wij denken hier aan
Van Haarlem, die onterecht zo
gruwelijk dwarsligt wat betreft de
uitbreiding van 'de klimboom'.
Aan hem geven we het advies:
'man ga gauw terug, daar waar je
vandaan komt'! Je hoort hier in
ons mooie Vorden niet meer thuis.
Je wist dat 'de klimboom' al jaren
aan de overkant van de weg lag,
maar ja, je moest zo nodig een
luxe appartement. De kindervreugde valt je nu tegen, dus
wegwezen!! Verkoop je 'tent' aan
mensen die wel van kinderen
houden!! We hopen dat je deze
raad spoedig zult opvolgen en we
wensen 'de klimboom' alle succes
in deze zaak!
Wim en Ali Polman
Insulindelaan 5
Vorden

PC de Graafschap
Zaterdag 19 juli jl. was er een
springwedstrijd voor pony's in Laren
Gld. daar behaalde Annemieke
Mulderije met Cardman een Ie
prijs in de klasse L.
Jorieke Pellbenberg met Tania een
Ie prijs in de klasse B.
Carlijn Kingma met Kairos een 3e
prijs in de klasse B.

Diplomazwemmen

"Berenddag"
Sinds vorige zomer heeft Vorden een kinderfietsroute met
de fraaie naam "In de sporen
van Berend".
Op de fiets en gewapend met een
Berend- rugzak gaan kinderen terug in de Middeleeuwen. Zij volgen de sporen van de achtjarige
Berend van Hackfort die rond 1500
echt op kasteel Vorden en kasteel
Hackfort heeft geleefd. Op woensdag 6 augustus is er op de pleisterplaatsen van deze route nog meer
te doen dan de leuke en spannende opdrachten die in de routebeschrijving staan, 's Morgens wordt
bij het VW kantoor aan de Kerkstraat het startsein gegeven.
Daar kan men. net als anders, het
routepakket aanschaffen, maar alleen deze dag is er middeleeuwse
muziek en misschien ontmoet
men dan zelf Berend wel...De route voert de deelnemers langs de
volgende evenementen: Zo is er
een fotowedstrijd. Er worden professionele foto's van verklede ridders en jonkvrouwen gemaakt.
Het is leuk als kinderen verkleed
komen, maar net als anders maken verkleedkleren deel uit van de
route. Voor de mooiste foto wordt
aan het eind van de dag een prijs
beschikbaar gesteld.

Voor "B" slaagden: Axel Nijhenhuis, Lisette Kettelerij, Christian
Mattheuws, Emma Groot, Sanne
te Veldhuis, Susan Wijs, Daan Lue
sink, Christoper Matthews en
Cheryl Toebes.
Voor "C" slaagden: Jelle Wesinkhof,
Jessica Rietman, Ken Gout, Hanae
Gout en übard ten Pas. Vrijdag 15
augustus is er opnieuw gelegenheid een zwemdiploma te behalen.

Open viswedstrijd
Hengelaarsvereniging "De Snoekbaars" organiseert donderdag
31 juli een zgn. "open viswedstrijd".
Men kan zich hiervoor aanmelden
bij het plaatselijk VW kantoor.
Het vertrek is vanaf het Marktplein.

Kinderen kunnen die dag ook een
schild met hun eigen wapen beschilderen. Onderwijl kan naar
middeleeuwse muziek worden ge
luisterd. De molen van Hackfort is
deze dag geopend en de molenaar
geeft demonstraties. Indien er vragen zijn, de molenaar zal ze beantwoorden. Er zijn gevechten tussen
"echte" ridders. Ook geven deze
ridders de kinderen graag zwaardvechtles.
De spetterende afsluting van deze
dag vindt 's middags plaats bij kasteel Vorden. Daar wordt een roofvogelshow gegeven door een heuse valkenier. Hij toont verschillende roofvogels in hun vlucht.
Bovendien wordt de uitslag van de
fotowedstrijd bekend gemaakt.
Kinderen kunnen bij kasteel Vorden bovendien ponyrij den en
ringsteken. De afsluiting is vrij toe
gankelijk. Een "Berenddag", die
jonge ridders en jonkvrouwen eigenlijk niet mogen missen. Deze
dag wordt de kinderen mogelijk
gemaakt door Gelderland Cultuurland, de gemeente Vorden en verschillende plaatselijke sponsoren.
Voor verdere inlichtingen kan men
bij de Vordense VW terecht.

Reeën op landgoed Hackfort
Vereniging Natuurmonumenten organiseert op woensdag 30
juli op landgoed Hackfort een
thema-avond over reeën. Na een
dialezing volgt een wandeling
over het landgoed. Het circa 2,5
uur durende programma begint in de Westerholtzaal op
het kasteel, aan de Baakseweg 8.
In verband met het beperkte
aantal plaatsen en de te verwachten grote belangstelling is
reservering verplicht, bel hiervoor de Ledenservice.
LEZING
De heer J. Brinkman, al jaren verbonden aan Natuurmonumenten
in de Graafschap, weet op boeiende wijze te vertellen over het wild
in de streek. Aan de hand van
prachtige dia's vertelt hij deze
avond over het leven van reeën.
Het zijn schuwe dieren, die vaak

In het zwembad "In de Dennen"
werden het afgelopen weekend
onder het toeziend oog van NRZafgevaardigde Arie Brands uit
Gorssel, de zwemexamens A, B en
C afgenomen. De beoordelingscommissie bestond uit Nienke
Krikke, Ernst Jan Somsen en Mirjam
Heuvelink.
Geslaagd voor het diploma "A":
Axel Nijenhuis, Rachel Waarle,
Maurice van Zuilekom, José
Mokkink, Rowin Burghout, Eske
Hurenkamp, Kyrea Havenaar en
Edgar Ge vorkjan.

Wie bezorgt Contact?

pas tegen de avond tevoorschijn
komen. Hoewel geen garantie geven
kan worden dat deze dieren zich
tijdens de aansluitende wandeling
zullen laten zien, weet de excursie
leider wel de beste plekken om op
zoek te gaan naar sporen.
SPOREN

Tijdens de avond zal de excursie
leider ook ingaan op de sporen die
deze dieren achterlaten. Aan een
hoefafdruk is al veel af te lezen:
liep het dier rustig of was het op de
vlucht, was het misschien een
moeder met jong? Maar ook aan
andere soorten sporen is de aanwezigheid van reeën te herkennen.
Kortom: een boeiende avond! Een
verrekijker kan goede diensten be
wijzen.
MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op wwwjiatuurmonumenten.nl

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

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

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

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

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor
Koppel

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

Berend van Hackfbrtweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Me/. P. Tennissen, het Kerspel 16, tel. 55 29 60
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Horstman, Wilhelminalaan 3, tel. 55 10 12
Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

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

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12
Hetlebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Wiemelink

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp

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

Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Hoftmaet

G E N D A V O R D E N Harm Lonian snelste
'glijbaan-glijder* van Vorden!
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.
JULI
30 ANBO Klootschieten bij camping De Kleine Steege
30 Handwerkmiddag Welfare Rode Kruis in de Wehme
31 Klootschieten bij de Vordense
Pan
31 Staringavond Kapel Wildenborch
31 HSV de Snoekbaars open viswedstrijd
AUGUSTUS
2 Fietstocht "de boer op" GLTO
en NBvP Vrouwen van Nu
3 HSV de Snoekbaars, Senior-

wedstrijd
6 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege
7 Staringavond Kapel Wildenborch
7 Klootschieten bij de Vordense
Pan
9 Kunstmarkt op het Marktplein
10 Kastelentocht "In de Reep'n"
13 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege
14 Klootschieten bij de Vordense
Pan
16-17 Kuypertoernooi w Vorden
17 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
20 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege
21 Klootschieten bij de Vordense
Pan
23-31 Feestweek in Wichmond
27-31 Country Living Fair bij Kasteel Vorden
27 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege
28 Klootschieten bij de Vordense
Pan
31 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd

Een prachtig gezicht, de lange
"menselijke slang" die zich heel
langzaam voortbewoog vanaf
de voet van de trap tot aan
de top van de reuze-glijbaan,
nog immer de attractie in het
Vordense zwembad 'In de Dennen'.
Ruim 50 personen, merendeels
kinderen gaven zaterdagmiddag
gevolg aan de oproep van het badpersoneel om mee te doen aan een
wedstrijd "glijbaan-glijden". Met
andere woorden wie kon het
snelst het water van het zwembassin inglijden. Zittend, op de buik,
op de rug, het maakte allemaal
niet uit hoe, als het maar snel
ging. Bij de jongens werd Harm
Loman in een tijd van 10.06 seconden kampioen van Vorden. Bij de
meisjes ging de titel naar Dorian
Duyker. Haar tijd bedroeg 10.85.
Annie Velhorst toonde zich de
snelste moeder, in een tijd van
12.72 seconden. Dit tot grote
vreugde van haar kroost Vera, Ivo
en Freek!

Dit evenement, dat veel bekijks
trok en onder luide aanmoedigingen van broers, zusjes en vriendjes
plaats vond, was een onderdeel
van de deze dag gehouden "natte
speeltuin". Zwemmen stond dus
absoluut niet centraal (weliswaar
was er voor de serieuze zwemliefhebbers nog wel een baantje
vrijgehouden) maar spelen in het
water, daar ging het om.
Het zwembad, zowel het diepe als
het ondiepe gedeelte, was dan ook
bezaaid met allerhand speeltuigen.
Lange matten, kussens, slangen,
zwembanden, waterbasketbaldoelen,
"gewone" kleine doeltjes, kortom
je kunt het zo gek niet bedenken
of het dr* ef wel in het water.
Opvallend dat er deze middag in
de speeltuin op het grasveld geen
kind te zien was. De organisatie
van het zwem-speelgebeuren was
in handen van het badpersoneel,
dat bij goed zomerweer binnenkort nog een avond "moonlightswimming" wil organiseren.

Barbecues

e place for party peop

Berenddag Vorden
6 augustus 2003

Kerkstraat 6 Groenlo 0544-461308 www.citylido.nl info@citylido.nl

2OO3
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)461220

Start VVV Vorden 9.30 -11.00 uur.
Hondenschool
'Klein Weetink'
te Velswijk
begint weer met de
trainingen op 25 aug.
Alle onderdelen. Ook fly-ball
en behendigheidsbaan.
Inlichtingen en/of opgave:
Lucia Mullink (0314) 62 23 61
Ap Peters (0314) 64 14 36.

Langs de fietsroute In de sporen van Berend:
• echte ridders
• spectaculaire roofvogelshow
• middeleeuwse muziek door
Slagh ende Stoot
• fotowedstrijd
Wie is de mooiste ridder of jonkvrouw?

Sparkling Life

VVV Vorden: (0575) 55 32 22

Slotmanifestatie van 15.00 tot 17.00 uur
bij kasteel Vorden.

Vanaf
IQ.OO uur
geopend

Vanaf

ZO 10» SANTA ROSA

IQ.OO uur
eopend

Vanaf
IQ.OO uur
geopend

voedingsproducten voor:
• gezondheidsverbetering
• gewichtsbeheersing
• energie
• betere sportprestaties
Belt u:
Marga Sünninghausen
onafh. Herbalife-distributeur

(0575) 46 49 82
www.sparklinglife.nl

Voor opgave:
tel. (0575)
55 1O 1O

Vanaf

ZO 31» HOT

ConHet cement
tussen vraag
en aanbod!

A23» P-P-M- BAND

Kijk voor
meer nieuws op:
www.contact.nl

IQ.OO uur
eopend

OOK IN AUGUSTUS
GRATIS BUSVERVOER NAAR GROENLO
Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

THE DJ'S»MICHAëL»OLIVER»DIGER»DANIël^ ARNO
Op zondag tussen 19.00 en 20.00 uur gratis entree
uitgezonderd *avonden

Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

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

discovervoer info op www.citylido.nl (vervoer)
minimum leeftijd l 6 jaar — toegang onder voorbehoud

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel

aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
BOVAG Telefoon (0575) 57 16 60

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Autorijschool

Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

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

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

part
SIERBESTRATINCEN

Arjan Mombarg als *wegkapitein'
naar de Europese kampioenschappen
skeeleren in het Italiaanse Padova

Biej ons in
d'n Achterhook
"Zo, now he'w 't veur mekare, wat schealt ow toch.
Gisteraovend dat goeie bord kepot laotn valln en now de
koffie oaver 't taofelkleed. Kan 'k den weer uutwassen, zo
hol ik wel wark. .'t Schient dat iej de vekantsie nog in de
butte heb zitten.". Zo leazen Riek van Toon nogal wat op.
Toon van de Spitsmoes wol mien de krante anreiken en
stot toen de komme vol koffie umme.. En inderdaod zo'j
denken dat e nog las had van nao weeën van de
vekantsie. Gisteraovend dat bord en now die koffie. Zo
waarn de geneugten van Tirol, waor ze een dag of tiene
hen waarn ewes, en eergistren van weer ekommen
waarn, gauw vegetn.
Hoewel, en dat mot ezeg wodn, ze heel volle wille in die
vekantsie hadn ehad. Met de andere luu in de bus hadn
ze goed oaverweg ekunt en 't hotel was prima ewes."Wat
ston d'r eigenlijk in die krante dat eleazen mos wodden,
ging dat oaver Vodd'n?", wol Riek wetten."Oh, dat ging
hier oaver dat grote huus biej de kerke dat deur een paar
luu anekoch is. Daormet, en een paar huuze d'r naost,
heb ze nogal grote plannen.

Op donderdag 31 juli a.s. komt
Erik Hulzebosch vanuit zijn
woonplaats Loozen (Overijssel)
's morgens al bijtijds naar
Vorden rijden om daar in het
buurtschap Linde zijn maatje
Arjan Mombarg op te pikken.
Gezamenlijk rijden ze dan naar
Brussel om van daaruit door te
vliegen naar de Italiaanse stad Padova (nabij Venetië). Daar zijn dan
de Europese skeelerkampioenschappen al in volle gang. Het merendeel van de Nederlandse ploeg
heeft dan al een aantal disiplines
afgewerkt zoals bijvoorbeeld een
puntenkoers over een afstand van
10 kilometer, een aflossingskoers
van 5 kilometer etc.
Arjan Mombarg: "Ik kom op deze
Europse kampioenschappen, net
als Erik Hulzebosch, alleen in actie
tijdens de marathon over een afstand van 42 kilometer. Ik was in
eerste instantie ook uitgenodigd
om op een aantal kortere afstanden te rijden. Vanwege mijn werkzaamheden (Arjan is zoals bekend
veehouder van beroep) ben ik dan
eigenlijk te lang van huis. Dus
vandaar alleen deze marathon
die zondag 3 augustus wordt verreden. Om het parcours een beetje
te verkennen zijn de vrijdag en de
zaterdag voldoende, zo lijkt mij",
aldus de Vordenaar.
Het wordt voor Arjan overigens
zijn vierde EK. Twee jaar geleden
bereikte hij als enige Nederlander
de finish. In het veld van ruim honderd deelnemers werd hij zestiende. Vorig jaar eindigde hij in
Frankrijk in de middenmoot. Terugdenkend aan dat kampioenschap kan Arjan zich nu nog
kwaad maken. Zegt hij: "De ploe
gentactiek deugde toen van geen
kant. Ondanks de afspraken die
we van te voren met elkaar hadden gemaakt, bleek in de praktijk
dat een aantal jongens alleen voor
zich zelf ging rijden. Bij dit soort
wedstrijden, zowel tijdens de Europese- als de wereldkampioenschappen, is het teambelang ontzettend belangrijk.
Neem bijvoorbeeld de Franse en de
Italiaanse ploeg. Die rijden in een
sooort "trein", de negen man in
een hoog tempo achter elkaar. Een
individuele coureur maakt geen
schijn van kans zich daar tussen te
wringen. Kan alleen wanneer het
veld in stukken is verdeeld. Vorig
jaar ging het dus goed mis. Met het
oog op dit Europese kampioen-

schap heeft bondscoach de Belg
Johny Colpaert, tijdens de voorbespreking nog eens duidelijk gewaarschuwd, dat wanneer je niet
bereid bent in dienst van de ploeg
te rijden, je richting toekomst een
selectie wel kunt vergeten. Duidelijke taal toch!
TACTIEK
Onze tactiek voor deze marathon
is, dat wij, zolang de wedstrijd het
toelaat we in twee "bloks" rijden,
een blok van vier en een blok van
vijf man. In het eerste blok rijden
Arjan Smit, Erik Hulzebosch, Roei
van Hest en ik zelf. In feite de
sterkste marathonrijders van Ne
derland in één blok bijeen. Bovendien kennen we elkaar door-endoor. Behalve Roei van Hest (Dasiaploeg) rijden we met zijn drieën in
de nationale competitie in de Neftploeg.
Uiteraard probeer je natuurlijk
met de twee "blokken" zo dicht
mogelijk bij elkaar te blijven. Onze
kopman is natuurlijk Arjan Smit,
de man in vorm. Ik ben zoals ze
dat zo mooi noemen de "wegkapitein". Dat wil eigenlijk zeggen, dat
ik tijdens de race de lijnen uitzet.
Kijken hoe de koers loopt, demarreren om eventuele vluchters te
rug te halen, of andersom in een
hoog tempo aan kop rijden, zodat
ontsnappingen niet mogelijk zijn.
Uiteindelijk met één doel om
Arjan Smit in een kansrijke positie
te brengen, want hij is immers de
rapste sprinter van Nederland".
Arjan stopt even met zijn bespiege
ling. "Tja zegt hij, wat ik zonet
aangaf dat proberen we althans.
Of het lukt? Ik weet het, de concurrentie is erg groot. Bij de buitenlandse ploegen zijn sommige skee
leraars volledig professional. Niettemin acht ik Arjan Smit in staat
een podiumplaats te behalen", aldus Arjan Mombarg die als geen
ander weet wat het is om zich voor
het ploegbelang op te moeten offe
ren. Binnen de Nefit-ploeg doet hij
niét anders. Talloos zijn de keren
dat hij zich zelfheeft moeten wegcijferen, om Smit tijdens de laatste
meters zijn slag te laten slaan.
Arjan: "Natuurlijk steekt dat wel
eens. Ik heb er de afgelopen jaren
echt aan moeten wennen. De
sprint aantrekken om vervolgens
een ander te zien winnen. Toch
geeft het voldoening, omdat ik
weet dat mijn werk binnen de
ploeg enorm gewaardeerd wordt".

Natuurlijk komt het ook voor dat
de Vordenaar, indien de koers het
toelaat, voor eigen kansen kan en
mag rijden. Zo beleefde Arjan rond
de Pinksteren een paar super we
ken. Een week voor de Pinksteren,
winnaar van de Elfmeerenskeelerwedstrijd in Bantega (Friesland)
over een afstand van 75 kilometer.
Pinksterzaterdag de derde plaats
tijdens het Nederlands kampioenschap in Naaldwijk en vervolgens
twee dagen later (Pinkstermaandag)
winnaar tijdens de World on
Wheels competitiewedstrijd in het
Noordhollandse 't Veld.
In het oog springende uitslagen
die aangeven dat Arjan in een prima conditie verkeerde. De laatste
weken zijn de klassementsuitslagen minder in het oog springend.
Betekent dit dat Mombarg in minder goeie doen is? Laat de vorm het
afweten? Arjan hierover: "Ik denk
eerder het tegenovergestelde. Voor
mijn gevoel rij ik zelfs sterker dan
in het begin van het seizoen. Wat
de buitenstaander dikwijls ontgaat
en ook sommige journalisten is,
dat in de Nederlandse competitie
tot dusver alle wedstrijden gewonnen worden door de Nefit-mannen
en met name door Arjan Smit.
Dat betekent dat de tegenstand bij
de overige ploegen in het peloton
hoe langer hoe groter wordt. Die
ploegen rijden allemaal tegen ons,
dat is duidelijk. Dus voor mij als
"wegkapitein" en ook voor mijn
medeploeggenoten, keihard werken. Veel sleurwerk doen en dan
ben je in de laatste meters wel
eens kei-en-kei kapot en dan weet
je niet eens op welke plaatsje bent
geëindigd".
Arjan denkt trouwens dat hij met
zijn 31 jaren, nog steeds niet aan
de top van zijn kunnen rijdt. "Ik
maak nog steeds elk jaar progressie. Over vijfjaar is het skeeleren
een Olympische sport. Ik ben dan
36, wie weet ben ik er dan nog wel
bij", zo zegt de goed gemutste Vordenaar die eerst komende zondag
in Padova nog volop aan de bak
moet.
En als alles naar wens verloopt en
indien hij wordt gekozen, in
november naar de wereldkampioenschappen in Venuzuela.
Maar alvorens het zover is is zullen
er bij het melkveehoudersbedrij f
van de Mombargs in Linde, eerst
nog heel wat koeien gemolken
moeten worden!

Winkeltjes, appartementen en een parkeergararge d'r
onder. Hele mooie plannen, die, at 't allemaole deurgeet,
hadstikke mooi bunt veur Vodd'n. Behoefte an meer
verscheidenheid van winkels is t'r wel. Daor bunt toch
wel wat artikelen wao'j veur Vodd'n uut mot. Een
fatsoenlijke lampe of andere witgoedartikelen bunt hier
neet te koop. En in bv. herenconfectie zol de keuze bes
wat groter meugen wean. Met 't gevolg dat de luu aans
anders eur inkopen goat doern. En veur 't ene gaot ze d'r
hen en nemp ok 't andere met.
Maor of iej zoiets met nieje winkels nao Vodd'n haalt,
dat steet nog te bezien. Op't moment steet t"r zat laog
waor wat in te vekoopn volt.'t Scjhient an de luu te
ontbrekken die veur zichzelf begionnen wilt en daor ok
't neudige geld veur hebt. Want daor stekt 't um. Vrogger
ko'j met f. 25.000.- een winkel op peute zetten. Maor a'j
now goed veur'n dag wilt kommen, en dat mot wi'j d'r
biej heurn, mo'j zo een honderd duuzend euro op taofel
konnen leggen. En dat kan neet iederene biej ons in d"n
Achterhook.
H. Leestman

Openluchtdienst
bij kasteel Vorden
Aanstaande zondagmorgen 3
augustus wordt er een openluchtdienst gehoduen bij kasteel Vorden. Deze bijzondere
dienst zal plaatsvinden op het
fraai gelegen grasveld achter
het kasteel bij de Lodewijkslinde. Op deze plek is er bij
warm weer de mogelijkheid om
lekker in de schaduw te zitten
en van de (eventuele) wind heeft
men hier ook geen hinder.
Voorganger is ds. Hans Eschbach
uit Amersfoort. Het thema van de
ze zomeropenluchtdienst is: "In 3
stappen tot Jezus". Er zullen mooie
en bekende liederen gezongen
worden. De muzikale begeleiding
is in handen van dhr. W. Kuipers
uit Apeldoorn die het orgel/keyboard bespeelt en verder komt er
ook een trompettist namelijk Reik
Heusinkveld.
Ook de kinderen zullen actief bij
de dienst worden betrokken evenals de tieners en voor de allerkleinsten is er kinderoppas aanwezig
op het terrein. Het belooft dus echt
een dienst te worden waar een ie
der van jong tot oud zich thuis zal

voelen. Er zijn stoelen aanwezig,
maar wie verzekerd wil zijn van
een zitplaas is het handig om indien mogelijk een klapstoel mee te
nemen.
Streekradio Achterhoek FM zal de
Openluchtdienst rechtstreeks uitzenden op de radio. In het Kerkblad en de advertentie elders in de
ze editie van Contact is te vinden
hoe de radio afgesteld moet worden
om de Openluchtdienst te horen.
Gemeenteleden van de Hervormde en Gereformeerde Kerk die
kerktelefoon hebben en bewoners
van "de Wehme" krijgen een liturgie thuis zodat alles goed te volgen
zal zijn voor hen via Achterhoek
FM en op deze wijze mee kunnen
doen.
Na afloop is er koffie en frisdrank
en kan men elkaar ontmoeten en
napraten. Er wordt natuurlijk ge
hoopt op zomerse weersomstandigheden en mocht het toch rege
nen dan wordt er uitgeweken naar
de Dorpskerk. Het is in ieder geval
de moeite waard om hierbij aanwezig te zijn.

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

GROENTE:

RIB-/RUNDER
LAPPEN

GALIA
MELOEN

Albert Heijn Hengelo
nu ook uw

verkooppunt voor
Staatsloten

SPA & FRUIT
Altijd dagvers

DIVERSE SMAKEN

fles 1,5 liter a 1.19

Bestelling per tel./fax
Bezorgen aan huis

nu 3 flessen halen

Riant en gratis parkeren

2 «essen betalen

per stuk nu

Geschenk pakketten
Bonus aanbiedingen

EDET
FRIENDLY
pak 8 rollen a 3.25

krat 24 flesjes a 12.59

doos 50 stuks a 8.99

nu 3 pakken halen

nu 3 kratten halen

nu 3 dozen halen

2 pakken betalen

2 kratten betalen

2 dozen betalen

HARIBO
DROP

GALL^GALL
JOHNNY WALKER
RED LABEL BLENDED
SCOTCH WHISKEY

zak 185 gram 0.99

fles 1 liter van 23.29 voor 19.99
nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

Air miles sparen

HERTOG JAN SUN VAATWASTABLETTEN
PILSNER
normaal of citroen

9

16.

met inlevering
4 ^^ t
van 300 Airmiles

Ruim assortiment

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

GALL^GALL

MOLENHOEK
DE WIIMKELHOEK VAN

HENGELO

Ch HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Vrijdag in Warnsveld:

GRATIS* RUIT REPAREREN
Vrijdag 1 augustus
kunt u terecht
op de parkeerplaats van
Winkelcentrum Dreiumme
in Warnsveld
en wel van 09.00 tot
17.30 uur.

GRATIS* RUITREPARATJE

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK
Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet
hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen
voor grote spanningen in voorruiten: uitzetting en inkrimping doen kleine barstjes/sterretjes doorscheuren tot
een grote barst Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan
onveiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben.
U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van
harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico!) en tijdrovende vervanging

van uw voorruit Een voorruit op vakantie laten vervangen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buitenland!) ingewikkelder. Laat geen barst in uw vakantie ontstaan!
* Reparatie van een sterretje/breukje in de voorruit door middel
van harsreparatie is daarom voor WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper
dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzeke-

* 'Reflectielaag', 'Automark', het 'STOP' logo, de kleuf 'geel', de 'vorm tent' en "Safe Sight' zijn gedeponewde merken van Automark-Rost

raar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-daim verlies.
U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel
uw laatste groene kaart meenemen.
Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden
van Centraal Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere verzekeraars, dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Automark, specialist in harsreparaties. Meldt u zich bij aankomst
direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een
vrijblijvend en deskundig advies.

Ruurlose
Ondernemers Vereniging

é

Verenigingen brengen Kerkplein tot leven

Reurlse
l t/m 6 aug.
Wat moet je met een spiksplinternieuw maar statisch Kerkplein?
Gebruiken en tot leven brengen. Betrek de Ruurlose verenigingen
erbij en breng alle activiteiten onder een noemer:
Reurlse Pompdagen.
Het was Patrick Lehman van
restaurant en partycentrum De
Luifel die vorig jaar op het idee
kwam. Zijn bedrijf ligt precies
tegenover het Kerkplein met
zijn bankjes en ouderwets uitziende pomp.

Zo worden twee doelen in een keer
bereikt: er komt leven in de brouwerij op het Kerkplein en de verenigingen krijgen de kans zelf iets
te organiseren wat hen geen cent
kost maar waar ze geld aan over
kunnen houden.

En dit plein lag er naar zijn smaak
maar doods en saai bij. „Zo'n
nieuw plein moet leven. Zeker in
de zomer."
Hij werkte zijn gedachtenspinsels
uit, vond gehoor bij andere enthousiastelingen en zo werden de
Reurlse Pompdagen geboren. Een
ding stond vast: de Ruurlose verenigingen zouden erbij betrokken
moeten worden.

Het neveneffect voor de Ruurlose
bedrijven zal duidelijk zijn: ook zij
pikken een graantje mee omdat de
Reurlse Pompdagen veel publiek
waaronder toeristen trekken.

Omdat verenigingen meestal niet
ruim bij kas zitten, werd besloten
alle voorzieningen zoals podium,
tap, koeling maar ook attributen
die nodig zijn voor de activiteiten
als geluidsinstallaties, te sponsoren. Wat de verenigingen overhouden uit bijvoorbeeld de inkomsten
uit de tap, mogen ze in de clubkas
storten.

Niet alleen verenigingen krijgen
de kans iets te doen maar ook al
bestaande activiteiten zoals de
boerderijen-fietstochtvan de Gezamenlijke Landbouw Organisaties
in en de Ruurlose braderie zijn onder de noemer gebracht van de
Reurlse Pompdagen.
Hierdoor ontstaat een volledig programma van zes aaneengesloten
dagen
De aftrap is op vrijdag l augustus
om 19 uur tijdens de Reurlse
Avond met muziek uit de jaren ze-

ventig en tachtig. Bezoekers worden aangespoord om verkleed in
de sfeer van die tijd naar het Kerkplein te komen.
Een dag later is er tussen 10 en 15
uur een rommelmarkt die wordt
georganiseerd door de Plattelandsvrouwen. Vanaf 19 uur neemt de
Ruurlose Gymnastiekvereniging
de organisatie over met een playbackshow, dan zijn er optredens
van showband The Spitfires en
voorstellingen van de verschillende dansgroepen van de gymnastiekvereniging.
Zondag 3 augustus is voor de kinderen. Vanaf 14.30 uur barst het
grote Bob de Bouwerfeest los dat
door muziekvereniging Sophia's
Lust op poten wordt gezet. Er zijn
tal van spelletjes, muziek en een
groot springkussen. Kinderen kunnen met behulp van een betonmolen modder maken en tal van andere activiteiten ontplooien volgens de wereld van Bob de Bouwer.
Vorig jaar trok het Kabouter Plopfeest zo'n 150 kinderen die zich

urenlang vermaakten. Rond 16.30
uur wordt het feest afgesloten en
vanaf 20.30 uur zal de showband
Sound Division het publiek op het
Kerkplein vermaken.
De brandweermiddag op maandag
4 augustus van 14 tot 16 uur is
eveneens voor de jeugd. Het is niet
op het Kerkplein omdat de brandweerauto's hier niet uit de voeten
kunnen. Op het Zuivelplein zal de
brandweer het waterballet houden en van daaruit kunnen de kinderen mee voor een ritje in de
auto.

Vanaf 19.30 uur zijn er dan weer
activiteiten op het Kerkplein die
de Ruurlose tennisvereniging organiseert. Er wordt een grote waterbak geplaatst met daarop een
boegspriet.
Twee teams van drie personen
moeten naar de overkant lopen.
Onderweg komen ze elkaar tegen
en of iedereen er dan in slaagt om
droog de overkant te halen, dat is
de vraag.
Als afsluiting van de Reurlse
Pompdagen wordt op 6 augustus
vanaf 14.00 uur de braderie gehouden waarvoor de Ruurlose Folklo
redansers tekenen.

Ondertussen zal het Kerkplein volgestort worden met zand voor het
beachvoetvolleytoernooi dat 's
avonds vanaf 19 uur wordt georganiseerd door voetbalvereniging
Ruurlo.
De traditionele boerderijenfietstocht van de Gezamenlijke Landbouw Organisaties te Ruurlo, is ongeveer 30km lang, start om 10.00
uur op 5 augustus vanaf de parkeerplaats achter De Luifel.

U bent
op alle
activiteiten
van harte
welkom!

Fa. van Aalst
DIERENSPECIAALZAAK

korting
op lingerie
MORSSINKHOF
Dorpsstraat 4 • 7261 AW Ruurlo • Tel. (0573) 45 30 70

Diverse aanbiedingen:

3
4
5
6

meter
meter
meter
meter

v.a. 3.99
v.a.
5.99
v.a.
8.99
v.a. 12.99

Dorpsstraat 80 • 7261 AX • Ruurlo
Tel. (0573) 45 35 64
Rembrandtlaan 3 • 7242 DA Lochem
tel. (0573) 25 10 36

fotoalbums
fotoplakkers
f o t o l ijm
f o t o b l ad e n
f oto mapj es
www.bruna.nl • altijd actueel

postkantoor

Zuivelweg 1 • Ruurlo • Telefoon/Fax (0573) 451263

Ruurlose
Ondernemers Vereniging

ROV
Programma Reurlse Pompdagen Kerkplein Ruurlo
MAANDAG 4 augustus 2003

VRIJDAG l augustus 2003
'Reurlse avond' in de sfeer van de 70's en de 80's

14.00 uur

Brandweermiddag op het zuivelplein

Aanvang 19.00 uur

19.00 uur

Beach voetvolleytoernooi, georganiseerd door Voetbalvereniging Ruurlo
• Gehele Kerkplein wordt vol zand gestort
• 2 speelvelden
• meisjes/vrouwen en een jongens/heren klasse
• gratis deelname

Kom verkleed! De best verklede kan een dinerbon voor 4 personen winnen
70-er en 80-er jaren muziek
Vooral gezellig!

ZATERDAG 2 augustus 2003

DINSDAG 5 augustus 2003

10.00 uur
15.00 uur

Rommelmarkt, georganiseerd door de Plattelandsvrouwen

19.00 uur

Playbackshow, georganiseerd door de Ruurlose Gymnastiekvereniging
• De Spitfires (showband)
• Dansgroepen RGV (jongens-, meisjes- en damesgroep)
• Playbackshow

10.00 uur

Boerderij fietstocht, georganiseerd door de Gezamenlijke Landbouworganisaties te Ruurlo
• Start op de parkeerplaats achter De Luifel
• inschrijven tussen 10.00 en 12.00 uur
• ±30 km

19.30 uur

Open Reurlse Kampioenschappen Boegsprietlopen, georganiseerd door de
Tennisvereniging Ruurlo
• Grote waterbak op het Kerkplein
• Teams bestaande uit 3 personen
• 2 categoriën, 6-12 jaar en vanaf 13 jaar
• leuke prijzen
• gratis deelname

ZONDAG 3 augustus 2003
14.30 uur

Bob de Bouwer feest voor de jeugd, georganiseerd door Sophia's Lust
Spelletjes met als thema Bob de Bouwer
Groot springkussen
Schminken
Dansen, zingen en springen op de muziek van Bob, Plop ea
Suikerspin

16.30 uur

Einde kinderfeest, verder met muziek

WOENSDAG 6 augustus 2003

20.30 uur

De showband Sound Division op het podium

14.00 uur

GRPJIS

Ruurlose Braderie, georganiseerd door de Ruurlose Folkloredansers

Gazelle

Inderdaad, uw Keurslager
heeft een zonnesteak

i f L.

Nee hoor, we hebben ze nog allemaal op een rijtje.
Om precies te zijn: 3 biefstukken voor slechts
€ 5,50 en 3 kogelbiefstukken voor slechts € 6,50
Dus u bergrijpt het al: wie hier niet van profiteert
heeft een steekje los.

bij de sportieve Gazelle Davos
Vanaf

Fietsen Is
plezier voor twee!

€ 849,-

TWEEWIELER- EN M A A I E R C E N T R U M

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo - Telefoon 0573-453100
www.fokkinktweewielers.nl

3 biefstukken €5.50
3 kogelbiefstukken €6.50
Uit de zelfbediening
Gemarineerde runderreepjes

500 gram €4.50
='

—-==;

Van onze kok
Hippe kip
kippendijvlees met abrikoos en ontbijtspek

100 gram €1.15

Koel-vriescombinatie

Zanker A+energie

speciale prijs €

499.

Kom bij ons kijken

Borculoseweg 9
7261 BG Ruurlo
Tel. (0573) 45 13 64

Soep van de week
Kippensoep

'/2 liter €1.75
l liter €3.25
met gratis stokbrood

Kuenen, keurslager
De lekker eten winkel
Dorpsstraat 66 Ruurlo
Tel. (0573) 45 13 37 • Fax. 45 30 68
Aanbiedingen geldig t/m 5 augustus.

www.financial-freedom.nl

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

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar
voor uw regio!
Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

H ê deBos

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

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

Weevers Net

Weevers

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

Iedere vrijdag en zaterdag:
MOSSELEN / SPARE RIBS / SLIBTONG
Onbeperkt voor € 15.00
Tel (0544) 3112 87, wwvr.reijrink.nl

HET GRpTE
KASTEELTUINÉONCERT

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

leRs-kettiscjbe muziek
en Óans
VAH

fiööte

tot

whistle

SIEMERINK
opticien/juwelier
brillen
mtactlrnzen
sieraden
uurwerken
taxaties

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. 0575-551505

Theater
Onderde Molen
Vorden
Lindeseweg 29, Vorden
Woensdagavond 30 juli
cabaret
in het vartëtéprogramma.
„Verhalen en muziek"
in het theater onder de molen.
Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur.
Reserveren (0575) 55 69 87 of
www.theateronderdemolen.nl

Aanstaande Zaterdag

7 AUGUSTUS 2003
van 1&3Q - 24*0$ uur bij Huize Ruurïo
Entree € 18,00. Voorverkoop € 15,00. Leden € 1,00 korting.
Kinderen tot 12 jaar, mits onder geleide € 5,00.
Voorverkoop bij:
VVV-kantoren Ruurïo, Borculo, Lochem, Vorden en Zelhem.
Kassa's open om 18.00 uur op 7 augustus in de kasteeltuin.
Reserveringen: VVV Ruurïo 0573 - 453926.
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Bobbus
opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uilrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,
voormalige Technische School 22:10 * Ruurïo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *
Harfsen, Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

JUK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed
met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten
voor slechts €

1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

oogstrelend...

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd
voor slechts € 2259°

Rechtstreeks uit magazijn:
nieuwe zonnehemels
zonnebanken
14 modellen, nergens goedkoper
vanaf €125,-.
Kijken na telefonische afspraak
Zelhem 06 53317790.

Kijk voor
nieuws
ook op:

Complete stoffering
van een woning

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

voor slechts € 795.°°
vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.
Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
/ 6 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,
prijzen vanaf € 795.-.

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

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een
prijsopgave!

Wij zijn daarin uw partner.

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 458697/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

drukkerij

Weevers

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

j^fT*"

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
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Clowns slaan TOP TIEN MEEST FAVORIETE ATTRACTIES
tenten op in
Slagharen

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.

Dat clownstrio The Shepperds deze
zomer in Attractiepark Slagharen
optreedt is bijzonder. De rasartiesten
vertoonden hun kunsten vooral in het
buitenland. Nu zijn ze in de zomermaanden in Attractiepark Slagharen te
vinden. Niet om van een welverdiende
vakantie genieten, maar om de bezoekers van het attractiepark aan het huilen te krijgen. Huilen van lachen.
The Shepperds besloten na een zegetocht door
Europa om hun tenten weer in Nederland op
te slaan. Hun oog viel op het Circustheater
van Slagharen als podium, of beter gezegd
piste, om hun kunsten te vertonen. In het
attractiepark vermaken The Shepperds dagelijks jong en oud met humor, maar ook met
emotie.
Een aantal succesvolle shows is dit jaar in
Slagharen gehandhaafd. Wie van een voorstelling van rust en stemming houdt, kan een
bezoek brengen aan de Musical Fountains.
Kleurrijk uitgelicht water beweegt hierbij op
het ritme en de klanken van muziek. Iets alledaags als water blijkt dan garant te staan voor
een sfeervolle show.
Voor mensen die houden van actie is in het
video-stunttheater een spectaculaire film 'te
zien'. Bezoekers hebben niet het idee dat ze
kijken naar een film. Door de projectiemethode
lijkt het alsof ze zelf een hoofdrol spelen en
een auto besturen tijdens bloedstollende achtervolgingen of achter de stuurknuppel van een
helikopter zitten.

2. WILD WEST ADVENTURE
Een avontuurlijk boottocht door het nog
niet ontdekte Wilde Westen. Je komt langs
krijgslustige indianen, brandend water en
vergeten goudzoekers.
3. MINE TRAIN
^^^^^ÊB&jj
Hoe een oude diamantmijn een tw(
weede
leven krijgt als toeristische topattractie.
4. 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.
5. WILDWATERBAAN
Een boottocht voor het hele gezin. Maar
dan wel over een woeste rivier. Onderweg
wachten twee afdalingen naar het kolkende
water.

1. FREE FALL
Free Fall brengt je naar een hoogte
meter! Daarna volgt een vrije val, waarbij
gewichtloosheid wordt bereikt.

J
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gehouden van het laatste Slagharen-nieuws,
internetkortingen en speciale aanbiedingen.
De website geeft verder informatie over de
route naar Slagharen met auto en openbaar
vervoer. Wie geïnteresseerd is in de historie
van Attractiepark Slagharen, kan ook de website www.slagharen.org bezoeken. De transformatie van kleinschalige voorziening met
24 vakantiehuisjes tot internationaal bekend
attractiepark en centrum voor verblijfsrecreatie wordt uit de doeken gedaan.
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7. 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. PAARDENCARROUSEL
Plezier voor jong en oud. Paarden bewegen
zich, begeleid door sfeervolle muziek, op
een grote carrousel.
Genieten voor kinderen en nostalgie voor
ouderen.
9. CHUCK WAGON
Vliegende huifkarren boven Slag
1O. HARI KIRI BAAN
Voor de avonturiers. Durfals kunnen met
een survivalbootje naar het begin van de
Hari Kiri baan trekken om daarna te proberen deze waterglijbaan te bedwingen.

Anton Geesink geeft 20 jaar les "
in jubilerend Slagharen

DIGITAAL SLAGHAREN
Attractiepark Slagharen is dag en nacht
vanuit je eigen huis te bezoeken. Het gezelligste park van Nederland is namelijk digitaal te bereiken via www.slagharen.org.
Door de jaren heen is Slagharen uitgegroeid
tot het meest complete park voor iedereen,
jong en oud. De nieuwe website geeft een
overzicht van die veelzijdigheid. Zo worden
onder meer verblijfsaccommodaties, voorstellingen, attracties en groepsreizen behandeld.
Ook worden Internet-gebruikers op de hoogte

6. SUPER-ACHTBAAN
LOOPING STAR
Een westerntrein klimt naar 29 meter hoogte om vervolgens met negentig kilometer
per uur naar beneden te razen.

Onderweg gaat het gevaarte ook nog door
een duizelingwekkende looping.

In Attractiepark Slagharen wordt dit
jaar nog een feestelijke mijlpaal gevierd.
Al 20 jaar volgen vele judotalenten uit
binnen- en buitenland judocolleges in
Attractiepark Slagharen onder leiding
van Anton Geesink, oud-Olympisch
kampioen en de hoogst gegradueerde
judoka van de wereld.
De judoka's kunnen tijdens speciale weekenden tijdens de colleges, onder supervisie
van Anton Geesink en andere toptrainers,

LEZERS-SERVICE

hun judotechnieken verfijnen. De judoreus
deelt tijdens de colleges zijn revolutionaire
visie op 'zijn' sport met jonge judotalenten.
Met die visie heeft hij een stempel gedrukt
op de internationale judosport.
Ook Anton Geesink viert dit jaar een jubileum: het is precies 50 jaar geleden dat hij
in Londen voor het eerst de Europese titel
'alle categorieën' heeft gehaald, en als
captain van de nationale ploeg haalde hij,
met deze ploeg, voor het eerst de Europese
titel voor landenteams.

LEZERS-SERVICE |

40-jarig jubileum van ftttractupark^Slagharen

KORTINGSBON
Tegen inlevering van deze bon aan de kassa van Attractiepark Slagharen
ontvangt u een koning van €3,50 op de normale entreeprijs. Deze bon is geldig
voor max. 6 personen en geeft u dus een maximale korting van maar liefst €21!
Deze volledig ingevulde bon kan tot en met zondag 26 oktober 2003 in Slagharen ingeleverd worden.

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van
Attractiepark Slagharen laat deze krant haar lezers
profiteren van een speciale jubileumkorting!
Tegen inlevering van deze kortingsbon
aan de kassa van het park, ontvangt u voor
max. 6 personen een korting van maar liefst 21 euro.

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Aantal personen:
Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere kortingsakties en/of aanbiedingen.
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Bart Hartman
beste Nederlander bij EK eventing

Publieksprijs Kleurenpalet
voor Gerda Wisselink (Hengelo)
Rond de grote Gudulakerk, in
de Tramstraat en op talrijke
plekjes in Lochem trof men de
36 schilders aan die karakteristieke plekjes op papier en doek
vast legden. In de Rabobank
zijn de zeven winnaars nog te
bewonderen tot eind augustus.
'Kleurenpalet van de Achterhoek'
is de titel van een unieke teken- en
schilderwedstrijd in etappes. De
organisatoren hebben het idee
driejaar geleden 'geleend' van een
soortgelijke wedstrijd in Bretagne,
getiteld 'Couleurs de Bretagne.
Dit initiatief van de Lionsclub
Zutphen heeft tot doel mensen,
die van tekenen en schilderen houden, het bijzondere erfgoed van de
Achterhoek onder de aandacht te
brengen. De expositie aan het einde van de dag vertoonde prachtig
en kleurrijk werk.
De jury bestond uit Julio Martina,
Toon Klaver en Ank Spronk. Zij
kozen als winnaars van deze
wedstrijd: Goud voor de heer Ab
Splinter (90 pnt) uit Midden Beemster; zilver voor mevrouw Gerda
Wisselink (91 pnt) uit Hengelo
(Gld); brons voor mevrouw B. Stern
(85 pnt) uit Lochem. De jeugdprijs
(tot 14 jr) ging naar de 9-jarige Iris

Fietstocht
langs bedrijven

Bart Hartman (15) heeft met
zijn pony Oxiet's My Jemen aan
het afgelopen Noord-Ierland
het EK eventing voor pony's
deelgenomen.

zaterdag, legde Bart met een weigering af. Zondag besloot hij de
wedstrijd met het springparcours.
Bart bleef foutloos.

Na het eerste onderdeel, dressuur,
bezette hij de vijftiende plaats. De
zware cross country, verreden op

In het eindklassement leverde
deze veelzijdige prestatie hem de
zeventiende plaats op. Hij was
daarmee de beste Nederlander.

Aan de wedstrijd, die werd gewonnen door een Duitse amazone,
namen 44 deelnemers uit tien
landen deel. Van Bart's vier teamleden haalde alleen Bente Kuipers
de eindstreep. De amazone werd 22e.
De overige teamleden moesten
helaas in de cross country opgeven.

De afdeling Vorden/Warnsveld/
Zutphen van de GLTO organiseert
zaterdag 2 augustus aanstaande
een fietstoch langs een aantal
bedrijven. De start is 's morgens
vanaf de Dorpskerk. Onder meer
wordt onderweg een bezoek
gebracht aan een rundveehouderij,
paardehouderij, boomkwekerij,
loonbedrijf en een informatiecentrum.
De afdeling Vorden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is ook nauw bij de organisatie

Brands (95 pnt) uit Lochem en voor
15-18 j r. naar Wieke Stegers (87
pnt). Extra genomineerd in zilver
zijn de heer H. Keulsdom (90 pnt)
en in brons, mevr. W.Stegink (80
pnt). Mevrouw Gerda Wisselink
ontving tevens de publieksprijs.
Volgende week zaterdag 2 augustus
gaat de karavaan naar Bronkhorst.
De overige manifestatiedagen zijn
op 9 augustus Doetinchem, 16 augustus Bredevoort, 23 augustus
Hengelo (Gld). De slotmanifestatie
is op zaterdag 30 augustus in het
stadhuis van Zutphen.
Een speciale editie vindt plaats op
zondag 17 augustus in het Duitse
Anholt, ook hiervoor kan men zich
al inschrijven.
De workshops zijn nog in Doetinchem en Bredevoort. Deelnemers
aan de workshop krijgen de gele
genheid om onder leiding van een
docent-kunstenaar te werken aan
een eigen kunstwerk ook hiervoor
kan men zich inschrijven.
De website www.kleurenpalet.nl
biedt alle benodigde informatie
over deze unieke schilderdagen in
de Achterhoek. Maar ook telefonisch onder nr. 06-134 844 27.

betrokken. De dames zullen die
zaterdag 'ergens onderweg' panne
koeken serveren.

P.V.Vorden
In de vlucht vanaf Tessenderloo,
over een afstand van 140 kilome
ter, werd Henk Pasman winnaar.
Het betrof hier een vlucht voor
jonge duiven. De uitslagen waren
als volgt: Henk Pasman 1; M. Tie
messen 2,3, 5,6; A en A Winkels 4.
13,15,16,17,18,19; H. Eykelkamp
7, 8, 10.-11, 12, 20; C. Bruinsma 9;
Jitske Winkels 14.

Vrijdag in Warnsveld:

Gratis* ruit repareren

«GRATIS VOORRUIT
REPAREREN EN RUIT
INSPECTEREN VANAF WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger '-nalden de ruiten er in zijn
l uit. De huidige gelaagde
ruiten doen dat weliswaar niet.
maar scheuren veelal in een later stadium alsnog door, ook
nog na een of twee jaar! Dat be-

tekent uiteindelijk toch weer
een tijdrovende ruitvervanging
en het betalen door verzekerde
van een eigen risico. Echter, bij
een WA-Plus, WA-Extra, Casco of
All-Risk verzekering is harsreparatie van de ster vrijwel altijd
zonder kosten. Sterreparatie is
daarom veel aantrekkelijker
dan vervanging! Verzekeraars

hebben dan ook voorkeur voor
harsreparatie boven vervanging.
Doorscheurkans sterretjes minstens 50%: ga veilig op vakantie!
Op gelijmde voorruiten staan
enorme spanningen, mede door
intense zonnestraling veroorzaakt. De stijfheid en daarmee de

sterkte van de carrosserie wordt
voor 40% bepaald door een goede,
verlijmde voorruit. Een zwakkere
voorruit betekent dus een zwakke
re auto. Breuken in het glas verzwakken de voorruit. Door hitte
(zon!) of kou (afkoeling door plotselinge regenbuien) ontstaan er extra spanningen in het glas. Ook
het dichtgooien van een deur
(luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning. Door al die spanningen
is de kans op doorscheuren van
een barstje of ster ruim 50%, zo
blijkt uit technisch onderzoek! De
ruit op vakantie laten vervangen is
lastig en de afwikkeling met verze
keraars (buitenland!) is ingewikkelder! Tijdige reparatie van een
ster is daarom zeer aan te raden.
Bent u voor ruitschade verzekerd
en wordt u doorverwezen naar een
ruitschadespecialist, dan kunt u
bij Automark terecht.
Automark werkt in principe voor
iedereen die voor ruitschade verze
kerd is en stuurt de rekening
rechtstreeks naar de verzekeraar.
Voor de klant zijn er geen kosten
of moeite verbonden aan ruitreparatie. De klant betaalt geen eigen
risico en heeft geen no-claim verlies (behalve particulier verzekerden bij Centraal Beheer). Automark gebruikt voor reparatie de
meest moderne harsinjectie methode. Bij ruitreparatie moet de
laatste groene kaart worden mee
gebracht voor de juiste verzekeringsgegevens.
Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten niet zoveel per auto,
het is inclusief twee waarschu-

wingsstickers. Voor iets extra geld
wordt een speciale reflectielaag
over de gravures aangebracht,
waardoor de gravures bij regen en
's avonds goed zichtbaar blijven.
Graveren helpt tegen diefstal: wil
een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met
het oorspronkelijke kentekennummer vervangen!
Gratis Voorruitinspectie op de
parkeerplaats van Winkelcentrum Dreiumme
Deze week komt de Mobiele Service van Automark in Warnsveld
voor een actie Ruit Repareren /
Kenteken Graveren. Op verzoek
van de klant wordt de voorruit ter
plekke gratis geïnspecteerd en
krijgt men een deskundig en vrijblijvend advies m.b.t. eventuele be
schadigingen. Men hoeft niet van
te voren een afspraak te maken:
voor Voorruitinspectie of Ruitreparatie meldt men zich direct bij de
reparateur. Reparatie van de voorruit is voor WA-Plus, Casco en AllRisk verzekerden geheel zonder
kosten. Voor de juiste verzekeringsgegevens moet bij reparatie
wel de laatste groene kaart worden meegenomen. Klaar terwijl u
wacht/winkelt! Let op: deze aanbie
ding geldt niet voor particulier
verzekerden van Centraal Beheer.
Vrijdag l augustus 's avonds kunt
u terecht op de parkeerplaats van
Winkelcentrum Dreiumme. Bij re
gen kunt u rustig in de auto blijven zitten. Let op de gele tent van
Automark. Zie voor de kosten en
tijd de advertentie elders in deze
krant.

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo
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Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67
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Bij veel gelegenheden
die voor u
van grote betekenis zijn,
wilt u anderen
daarvan kennis geven.
Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en
doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk
op individuele wensen.
Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons
ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet
te komen.
Voeg daarbij de
uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap
dan zult u er van
overtuigd raken dat uw
boodschap
bij ons gestalte krijgt
op een manier die u het
meest aanspreekt.
Wij leven met u mee
van begin tot eind.

drukkerij

We e ver s

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax ( 0 5 7 5 ) 5 5 10 86

START: WOENSDAG 30 JULI

BIJNA DE GEHELE
ZOMERCOLLECTIE
GAAT NU VOOR DE

HALVE PRIÏS
OF NOG LAGER
DE DEUR UIT!
PROFITEER VAN DEZE SENSATIONELE UITVERKOOP
WANT GEKKER KAN HET NIET !!!!

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

je weet wel hoe ons leven eruit ziet

World
'ld Vision ^1

maar het kan anders! jouw keus is alles wat nodig is
Samen met ons kun jij het verschil maken voor kansarme kinderen. Als sponsor bied je een
kind de kans van zijn leven. Een kans om ziekte en honger te overwinnen. Als je 80 cent per
dag kunt missen, zorg je ervoor dat jouw sponsorkind en zijn omgeving toegang krijgen tot
onder andere gezondheidszorg, schoon water en onderwijs. Al meer dan 50 jaar werkt
World Vision, vanuit haar christelijke achtergrond, zo effectief mogelijk om kinderen en hun
omgeving te helpen. Help mee, alles wat we nodig hebben is jouw keuze voor een kind!

[CBF;
giro 99 • world vision, amersfoort -^

bel 0900 0255 (lO ctpm)
of surf naar www.worldvision.nl

Gondelvaart Bredevoort
Expositie hedendaagse
kunst- en kunstobjecten route
Het Cultuurtoeristisch project
TopArt van 6 juli t/m 31 augustus is een combinatie van een
expositie van hedendaagse
kunst in de Langense Enk te
Lochem en een route langs
kunstobjecten bij 10 toeristische overstappunten (TOFs)
in de regio.
In de zomermaanden worden cultuurtoeristische projecten gestimuleerd door de Stichting Gelderland Cultuurland. Daar de gemeente Lochem drie TOP's heeft,
werd in het voorjaar het plan opgevat kunstobjecten te plaatsen bij
deze locaties. Uiteindelijk is het
uitgebreid tot een route langs de
drie TOP's in de gemeente Lochem
en gemeentes in een kring daar
omheen. De 10 kunstenaars die
deelnemen aan die kunstroute
zijn gekozen vanwege hun professionaliteit en hun affiniteit met de
Achterhoek.
Zij komen uit de regio en exposé
ren ook werk bij de tentoonstelling in de Langense Enk.; De Toe
ristische Overstappunten zijn tot
stand gekomen door samenwerking van het Recreatieschap Achterhoek Liemers, het Gelders/
Overijssels Bureau voor Toerisme
en het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme. Onlangs ontving dit initiatief de Prima Plattelands Project
Prijs. Vanuit de TOP's zijn vele activiteiten voor toeristen, maar ook
de inwoners zelf mogelijk.
Wandel/fietsroutes, mountainbike,
skeelerroutes, kanovaren, paardrijden e.d.; De kunstenaars hebben
met hun kunstobjecten bij de
TOP's ingehaakt op deze natuuren landschapsbeleving, om de be
langstelling voor de TOP's te vergroten en de regio Achterhoek cultuurtoeristisch te promoten.; In de
gemeente Warnsveld, deelnemer
aan de TopArt-route, zal beeldend
kunstenaar Peter Rolf, wonend en
werkend te Warnsveld, een van
zijn gedichten, gekalligrafeerd en
uitvergroot, bevestigen op het informatiebord bij de in het centrum gelegen TOP.
Aansluitend exposeert Peter Rolf
zijn Rainqueen-project met fotocollages, multiples en poëms polyester in galerie de Langense Enk te
Lochem.
Tevens plaatst hij een installatie in
het landschap. Ook de beeldhou-

wer Matthijs de la Rive Box, eveneens wonend en werkend te
Warnsveld een 12-tal sculpturen
in de beeldentuin van Galerie en
Landschapspark de Langense Enk.
De expositie bij de Langense Enk
sluit aan bij de TopArt-route. Natuur, cultuur en landschapsbeleving staan centraal.

HET'RAINQUEEN PROJEKT.HET
DUO-FENOMEEN MAAN-REGEN

Deze fotocollage "Moonstreams" is
ontwikkeld rond een kern met de
alsmaar dieper wordende cosmische ruimten. Het materiaal is van
een techn.tek. en in resten-delen
gebruikt. Herschikking van het
materiaal.

De bezoeker kan genieten van vele
kunstuitingen in zeer verschillende materialen. Alle twintig deelnemende beeldende kunstenaars
bieden TopArt. Het TopArt-project
is zondagmiddag 6 juli geopend
door mw. Marjo van Maastricht,
lid Provinciale Staten Gelderland.

Het verschijnsel: De maan is een
gegeven als oerbeeld, archetype
voor het vrouwelijke, met al de
daar uit voorvloeiende eigenschappen, gedrag en functies. Maar ook:
een chemische formule van haar
materie of als een natuurlijk cyclisch verschijnsel in onze kosmos.
Toekomstig ruimte station.
De openingstijden van galerie de De regen als de ontkiemende
Langense Enk zijn: do, vr, za en zo kracht. De regen als een ontemba's middags en op afspraak. Tel. re verwoestende kracht. De regen
0573-257714. Rondleiding op aan- als symbool van vruchtbaarheid,
vraag.
ziel en hemel.

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl
olitievaria
Vorden, van Lennepweg
d.d. 23 juli omstreeks 21.00 uur
Insluiping
betrokkene: 72-jarige man uit
Vorden
De man constateerde bij binnenkomst in zijn woning, want hij
had een tijdje achter het huis ge
zeten, dat er was ingeslopen in
zijn woning. Hij miste in eerste
instantie zijn portemonnee en
bemerkte later dat er nog meer
ontvreemd was. Buurt onderzoek
leverde op dat een getuige omstreeks 20.00 uur een grijze
stationwagen voor de woning
van aangever had zien staan en
gezien de vorige berichten zullen

Staringavond
GROEP VORDEN

de vrouwen ook hier hun slag
geslagen hebben.
Vorden, Dorpsstraat
d.d. 24 juli 's middags
Tijdens een korte verkeerscontrole
van drie kwartier werd er op de
Dorpsstraat bekeuringen uitgedeeld voor: 4 maal voor niet dragen van de autogordel, 2 maal
voor het niet vasthebben van de
kinband van de bromfietshelm, l
voor het niet hebben van een losbreekreminrichting bij een aanhangwagen, l maal voor het niet
handsfree bellen, 4 maal voor te
hard rijden waar 50 km mag werd
als hoogste 67 km geconstateerd.

Donderdagavond 31 juli wordt
er in de Kapel een Staringavond
gehouden.
Deze avond begint met de ontvangst van de bezoekers, waarna
onder leiding van de tuinmannen
een rondleiding door de fraaie tuinen van kasteel Wildenborch
wordt gemaakt. Na terugkomst in
de Kapel zal Dinie Hiddink vertellen over het leven en werken van
de bekende dichter Staring. Zij zal
daarbij tevens enkele gedichten
voordragen.
Tevens krijgen de bezoekers die
avond een dia-presentatie voorge
schoteld over de andere kastelen
in Vorden.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar
bij de VW aan de Kerkstraat.

De gondelvaart van Bredevoort
is een begrip in Oost Nederland,
al 35 jaar lang. In 1968 begon
een groep enthousiastelingen
met het organiseren van dit
'feest van licht en donker, water
en romantiek'. Eigenlijk is de
gondelvaart al veel ouder want
in de jaren 1920 en 1930 voeren
al gondels op de Bredevoortse
gracht.
Maar in 1968 werd de draad weer
opgemaakt. Gondels zijn drijvende vlotten met daarop gebouwd
een voorstelling waarvan de contouren worden verlicht. Aanvanke
lijk gebeurde dat met waxinelichtjes maar na enkele jaren werden
fietslichtjes de lichtbron De benodigde elektriciteit werd geleverd
door honderden accu's. Maar in de
jaren negentig werden deze accu's
vervangen door aggregaten. In
2003 gaan enkele groepen over op
nieuwe vormen van licht: cliplights (kleine lichtpunten verbonden door snoeren) en pnma-staafjes: kunststof staafjes die verlicht
worden door een achterliggende
lichtbron. Dit laatste principe
wordt onder meer toegepast in
verkeerslichten. Daarnaast blijft
'levend licht' belangrijk: de drijvende fakkels en natuurlijk het
grote vuurwerk na afloop. De computer deed zijn intrede en zorgde
voor 'lopend beeld', een enkele
gondel begon op een tekenfilm te
lijken. Het laatste jaar worden de
tonnen, die voor het drijfvermogen zorgden, vervangen door blokken timpex in netten verpakt.
Zo zijn er heel wat ontwikkelingen
geweest, de afgelopen 35 jaar. Ontwikkelingen die u worden getoond op een tentoonstelling over
de gondelvaart die wordt gehouden in het Bredevoortse Boekenstadcentrum. De tentoonstelling
wordt geopend op 19 juli en duurt
tot 6 september. Naast aandacht
voor alle technische ontwikkelingen wordt in deze tentoonstelling
vooral het gondelvolk belicht: de
mens achter de gondelvaart.
Intussen zijn de voorbereidingen
voor gondelvaart 2003 al volop aan

de gang. Dit jaar wordt het evene
ment gehouden op vrijdag 29 en
zaterdag 30 augustus en op vrijdag
5 en zaterdag 6 september aan de
Grote Gracht in Bredevoort. Om
19.30 uur begint het voorprogramma. Om 29 augustus ziet u daarin
schutterij Sint Switbertus uit Lichtenvoorde, met muziekkorps, majorettes en vendeliers. Op 30 augustus komt het showorkest
Swing und More uit Bocholt. Op 5
september zijn muziekvereniging
Excelsior uit Bredevoort met de
vendeliers van schutterij Wilhelmina onze gast. Op 6 september
tenslotte, treden de Grolse Hofzangers op.
Zo tegen 20.45 uur, als het donker
begint te worden, openen trompettisten op de openingsgondel de
eigenlijke gondel vaart. Vervolgens
trekken tien gondels aan u voorbij, elk gepresenteerd met eigen
tekst en muziek. Na een korte pauze keren de gondels terug, en dan
is het tijd voor een groot vuurwerk. Na afloop is er op de Markt
van Bredevoort vertier tijdens de
aftergondelvaart, en ook kan men
met het gondelvaarttreintje een
route langs meer dan honderd verlichte tuinen afleggen.
De entree van de gondelvaart be
draagt € 6,00 voor een volwassene
en € 1,50 voor een kind tot 12 jaar.
Voor een plaats op de tribune met
zitkuipjes betaalt men slechts
€ 2,00 extra. Voor gezelschappen
gelden speciale tarieven. Voor
minder validen en gezelschappen
worden op verzoek plaatsen gereserveerd. Parkeren is gratis. Er
is voldoende parkeergelegenheid.
Informatie kunt u verkrijgen bij
de VW op het adres Landstraat 24,
7121 CR Aal ten, tel. (0543) 47 30 52
of bij het VW-agentschap Brede
voort, 't Zand 25, 7126 BG Brede
voort, tel. (0543) 45 23 80. Tevens
kan men kijken op onze website
www.deanmoor.nl/gondelvaart
Op de tweede gondelvaartdag, 30
augustus, is er overdag in Bre
devoort een grote boekenmarkt,
georganiseerd door Bredevoort
Boekenstad.

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

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

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

99.109.119.129.179.199.229.-

ZOMER
DPRUIMING
Bij Bedshop de Duif

Koudschuimmatras*

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

voor
voor
voor
voor
voor

159.
179.
199.
269.
319.

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

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

voor
voor
voor
voor
voor

279.
299.
349.
449.
499.

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

'

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

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

NU 299.Onderschuifcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed, versterkte spiralen.
Compleet met 2 polyethermatrassen
Dikte: 16 cm. 5 jaar garantie.
80/190 van 635,00 voor 549.90/200
van 695,00
VOOr 599.-

SHOWROOMMATRASSEN

BEDBANK

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

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

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

NU slechts 349.van 920.van 953.van 1390.
van 450.van 690.van 805.van 985.van 429,van 559.-

NU649.
NU 669,
NU 975.
NU 319.
NU 559.
NU 649,
NU 689.
NU 299.
NU 419.

Life-time compact programma met
o.a. hoogslapers, kasten, stapelbedden
en allerlei accessoires.
Basisbed 90/200
Halfhoogslaper 90/200
Hoogslaper 90/20

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

LIFE
TIME

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

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

voor
voor
voor
voor
voor

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

549.589.649.919.1049.-

Compleet van 729.-

LINNENKASTEN

Schuimrubbermatras*
Latexmatras met comfortzones en strechhoes en rits aan 3 zijden. Verkrijgbaar in
2 hardheden. Dikte: 16 cm.
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van
van
van
van
van

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

voor
voor
voor
voor
voor

voor 599.-

279.
299.
349.
449.
499.

Binnenveringmatras*
Luxe uitgevoerde binnenveringmatras
zorgt voor een goede drukverdeling en
optimale ventilatie.
80/200
van 279,00
90/200
van 299,00
90/210
van 329,00
140/200
van 449,00
160/200
van 499,00

Vouwdeurkast: Beuken met blauw. (4 deurs en console)
250 x 230 x 60 cm. van 1722.NU 895.
Schuifdeurkast: Beuken met matglas (2 deurs) 200 x 210 x 60 cm.
van 1330.NU 895.Draaideurkast: Kastanjefineer (4 deurs) 200 x 220 x 60 cm.
van 2415.NU 1795.Draaideurkast: Ahomfineer (4 deurs) 200 x 220 x 60 cm.
van 3283.NU 1995.-

Ledikant Göteborg

BOXSPRINGCOMBINATIEJ
Norma 180/200
Camel kleurige stof incl. hoofd -en voetborden en 2 kwalitatief hoogwa
trassen (5 zones, 500g p/m2 wol, rondom rits, latex afdeklaag , dubbeldoeksstretchhoes en 3
hardheden).
Van 2880.NU 1795.Anker Royalcurve 180/200 ( incl. sprei in luxe stof) van 3043.NU 1795.Anker Dover met bankje (kersen poten+rol ecru kleurige stof) van 4430.NU 2995.-

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

auping

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

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

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

NU 1449.met verstelbare bodems

NU 1595.-

zet -en drukfouten onder voorbehoud.
..:».;.

BEDSHOP DE DUIF
ow\

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

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

"Uw bestek
voor vanavond

BESTSELLER!
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NERGENS
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Kipfilet
Normaal
vast laag
Gemarineerd Nu 6.99
of naturel
, ,
Kilo
NU

Verse
mosselen
Extra
BakZkiloS^T

BESTSELLER!

BESTSELLER!
NDEERD

ENS
KOPER

Kamen de Hont
medewerkster visafdeling
PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek

Grolsch
Pils
Krat 24 flesjes
a 30 cl.

Sla + komkommer
Altos del Cabriel Rosado
Spaanse droge
frisse fruitige rosé
Fles 75 cl. 3.99

Gegrilde kipfilet
.
,
Naturel of
tuinkruiden
150 gram

Uniekaas
Jong belegen kaas
Vers van het mes.
Aan het stuk.

49

99

Stokbrood
Wit
Per stuk ca. 400 gram

Nectarines
Kilobak

79

39

AHANDEERD \

RGENS l

2 flessen halen
1 betalen
Lay's
Superchips of Lites
Diverse smaken
Zak 170/200 gram

l

GEGAKANDEERD^V

| NERGENS l
V GOEDKOPER

l

79
\

NERGENS L
GOEDKOPER;: f

Fanta frisdrank

Diverse smaken
Fles 150 cl.

775

O.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

PLUS
Cornets classic
Doos 6 stuks

VGOEDKOPERI

69
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Gemengd gehakt
Kilo

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

49

GEGARANDEERD\

NERGENS l

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

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

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

M*mfi*o\
RGENS l
:§J^ER j

Knip tarwe of wit
Heel ca. 800 gram

Ol

79

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

www.plussupermarkt.nl

::PLUS

31/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 31 juli t/m zaterdag 2 augustus 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!

