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Weekblad Contact
editie Vorden
per l januari 2OO4
geen abonnementsblad meer!
Vooruitlopend op de herindeling van de gemeenten wordt
Contact Vorden vanaf 1 januari
2004 gratis bezorgd.
Het gemeenten i euws voor de
verschillende dorpen is straks
gelijk. In onze kranten komt
dan, als het gemeentenieuws
voor Contact behouden blijft,
een katern met een eigen
gezicht van de Gemeente
Bronckhorst waarin dit nieuws
te vinden is.
Verder blijft Contact een

plaatselijk blad, met nieuws van
verenigingen, instellingen, recreatie, cultuur en sport.
Kostentechnisch is het voor ons
voordeliger om één grote
regionale krant uit te brengen.
Wij vrezen echter dat het
plaatselijk element dan verloren
zal gaan. Daarom hebben wij
ervoor gekozen om Contact te
behouden als echt plaatselijk
weekblad. Dus editie Vorden,
Warnsveld, Hengelo, Zelhem,
Ruurlo.

Onze correspondenten blijven
voor hun eigen plaats schrijven.
Aan de bezorging van Contact
in plaatsen buiten Vorden en in
het buitenland blijven wel kosten verbonden.
De redactie zal zich in de
toekomst blijven inzetten voor
de kernen binnen het geheel
van de nieuw te vormen gemeente Bronckhorst."

Bart: Als je de begraafplaats
binnenkomt schaam je je eigenlijk
rot, zo slecht wordt alles onderhouden. Het onkruid tiert er welig. Ik
ken hier een Wichmond een vrouw
die regelmatig naar het kerkhof
gaat om het graf van haar man te
bezoeken en te verzorgen. Zij
klampte mij aan en vertelde mij
dat er niets aan het onkruid wordt
gedaan. Een paar dagen geleden
was hier een begrafenis. De familie
leden hadden tranen in de ogen
toen ze al het onkruid op en tussen

NEERGESTORT

Volgens Krijt liggen hier de 13 be
manningsleden begraven van twee
Engelse oorlogsvliegtuigen die aan
het eind van de Tweede Wereldoorlog aan de Okhorsterweg zijn neergestort. "Toch geen gezicht als je

&

^

Gemeente

Vorden

Jl ieu m JL Informatie
Zie pagina 4 en 5 van deze u i t g a v e

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest
• zalen tot 1000 personen
• schietkelder
öe ft|f liwe Aanleg . bowlingbanen
• kegelbanen
Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

Weekenddiensten
ziet hoe deze graven erbij liggen",
zo zegt hij verontwaardigd. Bart
Krijt heeft zich, naar hij zegt, de afgelopen jaren wel meer opgewonden. "Ik heb destijds ook bezwaar
gemaakt tegen de hoogte van de
aangelegde drempels in Vierakker.
De maximum snelheid is daar 60
kilometer. Met die snelheid kun je
echt niet over de drempels heen. Ik
maak mij zorgen over het feit dat,
mocht er "ergens" wat gebeuren en
je hebt in Vierakker met spoed aan
ambulance nodig, deze door al de
ze hindernissen niet binnen 15 minuten (de voorgeschreven tijd) op
de plek des onheus kan zijn. Dat
redden ze niet met die hoge obstakels.

Ik heb de gemeente Vorden opge
beid en gevraagd wanneer er wat
aan gedaan wordt. Ik kreeg te horen "Delta"komt er aan. Dus niet.
Wederom gebeld en opnieuw de
toezegging dat het geregeld wordt.
Intussen zijn we een paar dagen
verder en nog geen "Delta" gezien",
aldus Bart Krijt die zelf polshoogte
is gaan nemen. (Tussen twee haakjes, bijgaande foto is donderdag 31
juli gemaakt, red.) Wat hem nog
het meest stoort zijn de paden
rondom de oorlogsgraven. Bij de ingang van het kerkhof staat op het
hekwerk "Commenwealth War
Graves", vertaald "Oorlogsgraven
van het Gemenebest".
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Redactie Weekblad Contact.

"Ik wil dat er naar Wichmond wordt geluisterd"!

de paden zagen. Iedereen ziet het,
maar er gebeurt niets.
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voorbeeld een viertal plaatselijke
vertegenwoordigers op het gebied
van ouderen, de sport en de "logistiek" e.d. zitting hebben. Ik denk
bijvoorbeeld aan het Platform dat
er in de Kranenburg is. (Bart Krijt
bedoelt "Kranenburgs Belang", red)
Een Platform als spreekbuis namens de inwoners van Wichmond
en Vierakker richting gemeente
Vorden. Gezamenlijk een "soort
vuist" maken", zo zegt Bart Krijt
strijdvaardig.
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Bart Krijt, kwaad en strijdvaardig:

Bart Krijt ( 57) geboren en getogen
in Wichmond is kwaad, zeg maar
hartstikke kwaad. Bart is van me
ning dat "zijn"" Wichmond er in
"politiek Vorden "maar een beetje
bij hangt. Om te bereiken dat er
meer naar Wichmond wordt geluisterd wil Bart Krijt een Platform
oprichten. Hij liep al geruime tijd
met de gedachte rond om "wat" te
gaan doen. De druppel die de emmer deed overlopen, is de situatie
op de Algemene Begraafplaats in
Wichmond.

mond maar". Een paar jaar geleden
hadden we in de gemeenteraad
van Vorden, vier raadsleden die afkomstig waren uit Wichmond en
Vierakker. Thans hebben we nog
twee raadsleden die hier wonen. Ik
heb het idee en met mij meer
Wichmonders dat er naar hen ook
niet wordt geluisterd.
Vandaar dat het hoog tijd wordt
dat er hier een Platform wordt opgericht. Ik zal zelf het voortouw ne
men. In het Platform moeten bij-

Het argument dat ik kreeg te horen
luidde dat voor Wichmond/ Vierakker, wat betreft ambulance, brandweer e.d. de uitvalsweg Baak is". De
afgelopen jaren hebben ze echter
op die weg ook de nodige drempels
aangelegd. Dus blijft over via Vorden te rijden en dat is met een ambulance vanuit het Spittaal binnen
15 minuten ook niet haalbaar. Ik
maak mij daar niet alleen kwaad
over, maar ook de nodige zorgen.
We hangen er hier maar een
"beetje bij". Als lid van het mannenkoor kom ik dikwijls in Vorden
om oud papier op te halen. Dan zie
je wat ze daar allemaal aan de we
gen doen. Kijk bijvoorbeeled naar
de zijwegen die op de Zutphense
weg uitkomen.
Vergelijk dat eens met de Hackforterweg hier in Wichmond. Met name oude mensen op de fiets klagen
steen en been over de toestand van
deze weg. Deze moet hartstikke nodig herstraat worden. De politiek
denkt waarschijnlijk "het is Wich-

AIARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 augustus 10.00 uur ds. J. ter Avest.
Kapel de Wildenboreh
Zondag W augustus 10.00 uur ds. J. Kool.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag W augustus 10.00 uur ds. A. Hagoort, HA.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10augustus 10.00 uur ds. D. Westerneng (viering 11. Avondmaal);
19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dank/egging I1. Avondmaal).
R.K. kerk Vorden
Zondag 10 augustus 10.00 uur Pastoor v.d. Meer, Eucharistieviering.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 augustus 17.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. dameskoor.
Zondag 10 augustus 10.00 uur Woord-/Communiedienst m.m.v. herenkoor.
Weekendwacht pastores
10-11 augustus pastor B. Broekman, Vierakker, tel. (0575) 57 31 15.
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
9-10 augustus FA Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

• Heeft u 2 rechterhanden nodig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.

Contactjes
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag: anderen
15.00-16 30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 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
Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl E-mail: info@destiepel.nl
Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Tliuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32. Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphensewcg Ie, tel. (0575) 55
21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphcn. Telefoon 0900 88 06 24 uur per dag.
Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur
en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.
Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24 uur
per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer (033) 46 25
678.
Pedicure L. Evers-Janscn, tel. (0575) 46 25 15; m.evr. Kamphorst tel.
(0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kastecl, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinkc. telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel.(0575)452020.
Hannic 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 Bronsbergen' te Zutphen maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. 0575520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummcr dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder m. ol mlich
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hiervoor €2.25 administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme ot dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst.
de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schrifleliike 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. 0651106955.
• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens stalen steiger. Vorden, 06 5532
2413.
• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. (0543) 45
1311.
• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Toldijk, tel. (0575)46 16 70 of 46
3743.
• Heeft u oude TV's? Wilt u er
van af? Bel dan Roelie of Willy
Doldersum. Defect geen bezwaar tel. 06 50433624.
• Gebruikt u al Aloë vera
producten? Jannie Nijkamp,
WarnsvelcL tel. (0575) 52 13
16 of 55 36 32.
• De zomer is al in volle gang
maar dat leuke badpak past
nog steeds niet. Volgend jaar
wel! Ik help u dat doel te bereiken. Herbalife werkt! Nieske,
www.no-jojo.nl, tel. 06 54326
669.
• Opvliegers, moe! Dit is niet
nodig, bel de overgangsconsulent (0575) 56 03 81 José la
Croix.
• Oud ijzer en metalen? Bel
dan Roelie of Willy Doldersum
tel. 06 50433624.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nicuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenalurmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging 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.
OpcnTafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbycn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor, homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.dekringcn.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculosewcg 40,
7261 BK Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
8 6 / 5 5 2 1 04 en 55 1787.
• 6 augustus Berenddag in
Vorden.
• Verse snijbloemen van eigen land. Nu volop zonnebloemen. Alle dagen open van
07.00-21.00 uur. Elly Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

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

Marga Sünninghausen
onafh. Herbalife-distributeur

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

Houdt het hoofd koel...

Exotische roerbak 949 tropische salade
500 gram

€

fc?

Heerlijk Hollands...

200 gram
Heerlijk Hollands...

-j 49

€ l•

ijsbergsla +
mini komkommer 4 po
samen
€ Ir

sperziebonen
500 gram
Lekker zomers...

Frans fruit springt er uit!

bramen

nectarines

150 gram
Lekkere jus persen?

5 stuks

hand/perssinaasappelen i, stuks

949

De Echte
Groenteman Vorden
Freddie Letink

HET ZOMERFRUIT SPRINGT ER UIT!
MAAK EENS EEN LEKKERE JAM!

Vlaai van de week:

Meloenvlaai

090
m

C 90

klein € ^Jm

6 tarwebollen
75

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers
componenten
software
en service!

voor €

4 lekkernijtjes
50
voor € "W M
Aanbiedingen geldig van 4 t/m 9 aug. 2003.

Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109

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

www.tcrenovatie.com

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

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

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

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

Tevens verzorgen wij bok
uw stoomgoed

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

Geldig dinsdag 5 augustus t/m zaterdag 9 augustus.
Tropische warmte...?

(0575) 46 49 82
www.sparklinglife.nl

Advies en begeleiding:
Jans Bakering
• 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

nu bij de echte groenteman

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl
of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

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.

• Gezocht: woonruimte voor
2 volwassenen en lieve baby.
Periode ± 15 september tot 01 05-2004. Reacties: (0575) 55
52 52 of x@nouk.net

Spaar mee voor een fruitmesje ...

interieuradviseur
<§>

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

Dagmenu's
5 t/m 11 augustus 2003
ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.
Dinsdag 5 augustus
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente /
ijs en slagroom.

Woensdag 6 augustus
Champignonsoep / varkenshaassaté met frieten en groente.
Donderdag 7 augustus
Vispotje met roomsaus en rijst en zomersalade /
yoghurtfrisss . .. met fruit.
Vrijdag 8 augustus
Tomatensoep / varkensmedaillons met gebakken aardappels en
groente.
Maandag 11 augustus
Groentesoep / karbonade met gebakken aardappels en groente.
U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ooka la carte • diner-cadeaubonnen • ijssalon
• catering • lunch • koffie met huisgemaakte
gebaksoorten.
Graag tot ziens
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
Thomas, Wendie en medewerkers.

Woensdag 13 augustus 2003 zijn wij

Eerst was je negen maanden ver
steeds kwam je dichterbij
nu telt de hemel weer een ster
geweldig mooi, en dat ben jij.

Derk Weustenenk en
Reina Weustenenk-Klein Haneveld

Stijn

Even in de oven
schuiven en daar

50 jaar getrouwd.

Chris Henk
Dit heugelijke feit willen wij graag vieren met
onze kinderen en kleinkinderen.

Stijn is geboren op 31 juli 2003 om 06.40 uur.
Hij weegt 2580 gram en is 46 cm lang.

Als u ons hiermee wilt feliciteren, bent u van
harte welkom op onze receptie van 14.30 uur
tot 16.30 uur in café-restaurant ,,'t Wapen van
't Medler", Ruurioseweg 114 te Vorden.

Remco Gertsen en Chantal Hofman
Ruurioseweg 7
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 53 22

.
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Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze zoon
en Damon met zijn broertje en we noemen hem:

$

Lasagne

Augustus 2003
Molenweg 21
7251 ED Vorden

»

Justin
Justin Bernardus
Hij is op 31 juli 2003 om 13.51 uur geboren
en het gewicht gaf 3945 gram aan
en de lengte was maar liefst 53 cm.

A29

500 gram

,:,
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Je wilde zo graag In ons midden blijven,
en vocht er voor, zolang je kon.
Maar de ziekte nam de overhand
en wij staan machteloos aan de kant.
Nu ben je van ons heengegaan,
in onze harten blijf je voortbestaan.

€ "¥•

Gegrilde kipfilet

4 49

WO gram

€ l •

Gepaneerde schnitzels
kip

15
€ 1
l •

WOgram

Katenhaasjes

45
€ 1
l •

WOgram
Met veel verdriet delen wij u mede dat we wederom
zijn getroffen, nu door het verlies van onze geliefde
jongste zuster, schoonzuster en tante

Wil je samen met mijn broertje een beschuitje komen
eten, laat het ons dan even weten.

Annie Hietveld
echtgenote van Gerrit Lenselink

René, Anita en Damon Buunk

t Zelhem, 29-7-2003

* Vorden, 21-4-1938

Zonnebloemstraat 26
7021 ZB Zelhem
Tel.(0314)623210

Vorden: B.J. Hiddink-Hietveld
G.J. Hiddink t

Tijdelijk adres:
Slingeland Ziekenhuis, Kruisbergseweg 25
7009 BL Doetinchem

;J

COO
€ Jm

4 stuks

Gerookte kipsalade
€

WO gram

f 09
l•

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

Canada: A. Hietveld
A. Hietveld-Ribbink
Vorden: H.J. Hietveld f
A. Hietveld-Heckman t

.
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Op vrijdag 15 augustus 2003 gaan

Martijn Jansen & Nancy Rossel

•f

om 11.00 uur trouwen in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

l
®

U bent vanaf 15.00 tot 16.30 uur van harte
welkom op onze receptie in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

{

•i

Vorden: D. Gotink-Hietveld
D. Gotink
Barchem: D.J.L Esselink-Hietveld t
D. Esselink
U.S. A.: G. Meenink-Hietveld f
DJ. Meenink
B. Meenink-Harper

Vorden: J. Hietveld t
Neven en nichten
Vorden, 29 juli 2003
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Robbie en Joke Wissels
zijn op 10 augustus 2003 30 jaar getrouwd.

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

Dit willen we graag samen met onze kinderen
en u vieren op vrijdag 15 augustus.
's Middags is er receptie van 15.00 tot 17.00
uur in „Fort Bronsbergen", Bronsbergen 25 te
Zutphen.
Robbie en Joke Wissels
Verlengde Ooyerhoekseweg 13
7207 BJ Zutphen

Ben je jong, enthousiast
en heb je zin om mee te spelen,
dansen of te zingen?
Geef je dan snel op.

BESPAAR
elke maand veel geld!
onze
voordeel
hypotheek v.a.

2,8%

Heeft u een hogere rente?
Bel direct (0573) 40 84 40
Ook voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

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

Adverteren in Contact?

gaat 7 en 8 november 2003 weer een
revue op de planken brengen.

Dit kan telefonisch 06 20801945 of bij het
bestuur van Jong Gelre Vorden Warnsveld.

ffi
| Ons adres:
De Haar 7
'*' 7251 CE Vorden

r .-.

GELRE

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte
Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

Monuta V

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

Nederland b.v.

NORDE

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

TE KOOP:

aardappelen en
diverse groenten
biologisch geteeld.

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 00 59

G e m e e n t e

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemcente.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. MulderijeMeulcnbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur
• Wethotuler H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur
• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur
Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.
Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen
Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Tijdelijk inkomen voor
kunstenaars: de WIKregeling
De Wet inkomensvoorziening
kunstenaars (WIK) is een aparte
inkomensvoorziening voor kunstenaars. De WIK-regeling zorgt
voor een tijdelijk basisinkomen
voor kunstenaars die niet genoeg
verdienen om van rond te komen
en anders in de bijstand terechtkomen. De WIK-uitkéring is lager
dan een bijstandsuitkering, maar
biedt wel de mogelijkheid om bij
te verdienen tot 125% van de bijstandsnorm. Voor kunstenaars is
de WIK vaak gunstiger dan de bijstand. Bij de Algemene bijstandswet hoort een sollicitatieplicht en
de verplichting om passend werk
te aanvaarden. Als kunstenaar is
het dan moeilijker om na het voltooien van de opleiding een eigen
beroepspraktijk op te bouwen. De
WIK kent daarom geen sollicitatieplicht en verplicht niet tot het
aanvaarden van passende arbeid
of scholing. Kiest u voor de WIK
dan kunt u geen aanvullend beroep meer doen op de bijstand. U
kunt wel elk moment uit de WIK
gaan en dan een beroep doen op
de bijstand, maar dan valt u ook
volledig onder de regels van de
Algemene bijstandswet. Kunstenaars kunnen maximaal vier
jaar aanspraak doen op de WIK.
Dit hoeft geen aaneengesloten
periode te zijn, want het recht op
een WIK-uitkering blijft tien jaar
gelden nadat het voor het eerst is
toegekend. Hierna wordt de kunstenaar geacht financieel zelfstandig te zijn.
Voor wie?
Academieverlaters die nog niet
over voldoende inkomen beschikken en kunstenaars die al enige
tijd als kunstenaar werkzaam zijn
maar onder het bijstandsniveau
werken. 'Enige tijd als kunstenaar
werken' betekent o.a. dat u in het
kalenderjaar voorafgaand aan de
aanvraag minimaal E 1.089,07
moet hebben verdiend. Naast de
inkomens- en vermogenstoets
moet u voldoen aan een beroepsmatigheidstoets waar o.a. gekeken
wordt naar: recent geleverde producten/producties en de daaraan
bestede tijd, presentaties, optredens of exposities en recent ondernomen pogingen om inkomen
te verwerven met artistiek werk.
Ook wordt meegenomen of u beschikt over bijvoorbeeld een studio of atelier. De beroepstoets is
uitdrukkelijk geen beoordeling
van uw artistieke kwaliteit.
Wilt u in aanmerking komen
voor de WIK dan moet u een
aanvraag doen bij één van de
39 zogenaamde centrumgemeenten in Nederland. Voor Vordense
kunstenaars is de gemeente
Apeldoorn de centrumgemeente
die de WIK uitvoert.
Voor meer vragen over de WIK
kunt u bellen met de informatietelefoon van het ministerie
van sociale zaken en werkgelegenheid, tel. (0800) 90 51
(gratis).

V o r d e n

Veel groenafval? Dan is thuis
composteren een aanrader voor u!
Heeft u een tuin? Dan bent u daar nu ook vast druk mee. Het gras
groeit hard dus één keer in de week maaien is nodig, ook het snoeien
van hagen gebeurt vaak als het lekker weer is. Samen met het normale huishoudelijke groente- en fruitafval is de groene container dan
snel gevuld. Heeft u al eens gedacht aan zelf composteren? U kunt dit
afval dan hergebruiken, wat goed is voor milieu en handig voor u.
Composteren is een natuurlijk
proces, waarbij gft-afval langzaam
verandert in een aardachtige
massa; compost. Bij dit proces
spelen warmte en vocht een grote
rol, maar ook bacteriën, schimmels en bodemdiertjes (wormen,
pissebedden en torretjes). Het
gebruik van compost heeft verschillende voordelen. Ten eerste is
de groene container vaak snel vol
als u veel in de tuin werkt en/of
een grote tuin heeft. Door zelf te
compost te maken, voorkomt u
dat. Bovendien is compost
bijzonder geschikt als bodemverbeteraar voor de tuin. Het is
een basisbemesting die er voor
zorgt dat het organisch stofgehalte in de bodem wordt
verhoogd, wat tot gevolg heeft dat
de bewerkbaarheid en het vochtvasthoudend vermogen van de
grond verbetert. In drogere periodes hoeft u dan minder vaak te
sproeien. Door het evenwicht van
mineralen in de bodem, als gevolg van het gebruik van compost,
zorgt u er tevens voor dat gewas-

sen en planten beter beschermd
zijn tegen parasieten en ziekten
en het verbetert de smaak van de
gekweekte groenten. De compost
kan ook gemengd met wat aarde
of grond gebruikt worden als
potgrond of tuinaarde.
Hoe werkt het
U kunt compost maken in een
eigen gemaakte kist of container.
Een compostvat is te koop bij de
tuinwinkel. Op de composthoop
kunt u het volgende afval kwijt:
groente- en fruitafval, aardappelschillen, snijbloemresten, koffiedik (met filter), tuinafval, mest,
eierschalen en as uit de open
haard/ barbecue. Breng het afval
steeds los op. Als de laag ongeveer
20 cm dik is, strooit u er een dun
laagje 'activator' overheen om het
composteringsproces te versnellen (dit is kant en klaar te koop in
een tuinwinkel, maar een schep
verse koemest is ook te gebruiken). Dan weer een laag van 20 cm
afval aanbrengen. Hierdoor

krijgt u een evenwichtige opbouw
van de composthoop. Daarop
nu een laagje grond van l cm
dikte om verzuring tegen te gaan.
Dan weer een laag afval met
daarop een laagje 'activator' etc.
Het afval nooit aandrukken. Voor
een goed composteringsproces
moet de hoop luchtig en vochtig
(maar niet te nat) zijn. Ter
bescherming tegen inregenen is
het beter de composthoop of
container af te dekken met een
oud kleed, stuk plastic of deksel.
Via de Afval-Informatie-Lijn
kunt u een gratis folder met
alle informatie over composteren aanvragen, tel. (0575)
54 56 46.

Asbest en hoe u daarmee om moet gaan
Asbest werd in het verleden veel toegepast met name in bouwwerken
(waaronder woningen), maar ook in
auto's, treinstellen, liftinstallaties en
huishoudelijke artikelen als ovens,
haardrogers en strijkijzers kan asbest verwerkt zijn. Sinds 1993 is het
gebruik van asbest in Nederland verboden, omdat het een belangrijke
schaduwzijde heeft. Bij inademing
kunnen asbestvezels longkanker,
longvlies- en buikvlieskanker en stoflongen veroorzaken. In ons land
sterven jaarlijks zo'n 600 mensen
doordat zij in het verleden (meestal
in werksituaties) asbestvezels hebben ingeademd. Niettemin is er nog
behoorlijk veel asbest in bijvoorbeeld gebouwen aanwezig. Thuis
kunt u asbest aantreffen in gevels,
het dakbeschot, rondom schoorste
nen, de cv-installatie, vloerbedekking, in golfplaten op schuren en garages en dus in sommige huishoudelijke apparaten. Asbest kan gevaar
opleveren als het vrijkomt. Dit kan
gebeuren als het asbest niet of nauwelijks aan een dragersmateriaal
verbonden is of materiaal in slechte
staat verkeert. Maar ook als asbesthoudend materiaal op ondeskundige wijze wordt gesloopt of bewerkt (denk bijvoorbeeld aan boren,
schuren of zagen) kunnen vezels in
de lucht komen. Bij een verbouwing
van een oud huis is het belangrijk
rekening te houden met de moge
lijkheid dat asbest aanwezig is. Om
te voorkomen dat asbest vrijkomt,
zijn regels opgesteld. Zo moet asbest
op deskundige wijze worden wegge
haald. Of u asbest in huis heeft, is

alleen in een laboratorium met
100% zekerheid vast te stellen. Wel
kunt u producten of materialen herkennen waarin mogelijk asbest zit.
Via het ministerie van VROM (tel.
0900 80 92 of website www.vrom.nl/
Bestel of download brochures/
Asbest) kunt u een brochure aanvragen met een overzicht van materialen die in en om huizen voorkomen
en asbest kunnen bevatten. Ook
geeft de brochure informatie over
het verwijderen van asbest.
Naar de gemeente
Voor het verwijderen van asbest
heeft u meestal een sloopvergunning van de gemeente nodig. In
dat geval moet de sloop
uitgevoerd worden door een
asbestverwijderingsbedrijf. In de
vergunning zijn de voorwaarden
voor de asbestverwijdering
opgenomen. In Vorden controleert de gemeente vooraf de

ASBEST
SPI

gemelde plek op de aanwezigheid
van asbest, ook wordt op de eerste
dag van de sloop gecontroleerd.
Verder ziet de gemeente toe op de
juiste wijze van afvoer van het
asbest. Voor bedrijven en
organisaties gelden andere regels
voor het afvoeren van asbest dan
voor particulieren. Voor meer
informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling milieu
van de gemeente, tel. 55 74 74.

Nieuw huurrecht

Sinds kort is de wetgeving rond
het huren en verhuren van woningen gewijzigd. Op de website
www.vrom.nl/huurrecht kunt u
alles lezen over het nieuwe huurrecht voor woonruimte. De wijzigingen hebben betrekking pp o.a.:
• het opheffen van gebreken
door de huurder op kosten
van de verhuurder
• voorzieningen die door
huurder zelf zijn aangebracht
• oplevering van de woning bij het
einde van het huurcontract
• renovatie van een woningcomplex
• onderverhuur
• servicekosten met betrekking
tot het wonen en verlaging
van het voorschotbedrag
• verplichte onderhoudsverde
ling tussen huurder en verhuurder
• huurverlaging
• het overgangsrecht
• gewijzigde rappelprocedure

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
Aanleqvergunningen

• Helderboomsdijk ongenummerd, ten zuidoosten van woning nr. 2,
G.W. Lenselink, voor het dempen en aanleggen van een sloot
• Kostedeweg ongenummerd, ten zuidoosten van de brug over de veengoot,
Landinrichtingscommissie ruilverkaveling Hengelo-Zelhem, voor de aanleg van
een visstoep met parkeerplaats en het verbreden van de weilandtoegangsdam
• Strodijk 19, H.J. Wuesternenk, voor het aanleggen van een zaksloot
• Zutphensewg 123, H.B.M. Peters, voor het aanleggen van een vijver
Sloopvergunningen

•
•
•
•

Burg. Galleestraat 48, J. Koerselman, voor het slopen van een schuur
Deldensebroekweg 5, B.H. Tiessink, voor het slopen van een jongveeschuur
Koekoekstraat 19 in Wichmond, J. de Greef, voor het slopen van zes schuren
Lindeseweg 9, B.J.M. Lichtenberg, voor het slopen van een varkensschuur

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.

Gelderse Ecologische Hoofdstructuur en de Wet Ammoniak
en Veehouderij: besluit door GS
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op l juli jl. de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vastgesteld. In hun besluit geven Gedeputeerde Staten de grenzen aan van
de Ecologische Hoofdstructuur zoals bedoeld in art. 2 lid 2 van de Wet Ammoniak en Veehouderij. Op grond van deze wet worden gebieden die op l januari 2002 waren aangemerkt als voor verzuring gevoelige gebieden en die tevens deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur, aangewezen als kwetsbare gebieden. In kwetsbare gebieden en in
een strook van 250 meter daaromheen gelden, op grond van de Wet Ammoniak en Vee
houderij, beperkingen voor de uitbreiding van bepaalde veehouderijbedrijven. Het besluit
van Gedeputeerde Staten en de daarbij behorende kaarten, liggen van l augustus t/m 12
september a.s. tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis, afdeling milieu.
Beroep:
Belanghebbenden kunnen t/m 12 september 2003 bij de Rechtbank in Arnhem beroep instellen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten. Tevens kunnen zij verzoeken een voorlopige voorziening te treffen c.q. dit besluit te schorsen. Zowel voor
het behandelen van het beroepschrift als het verzoek om een voorlopige voorzie

PRINTEN
COPIËREN
Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en copieerwerk, digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig
drukwerk, in kleine oplagen en met een korte
doorlooptijd. Uitstekende presentatie van b.v. uw
rapporten, verslagen, manuals, e.d.

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel.

(0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

ning c.q. schorsing wordt griffierecht geheven. Het beroepschrift en/of verzoek om
een voorlopige voorziening dient, evenals de eventuele bijlagen, bij voorkeur in
tweevoud te worden ingediend bij: Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6900 EM Arnhem.
Inlichtingen:
Meer informatie over het besluit van Gedeputeerde Staten is te vinden in de brochure 'Ecologische Hoofdstructuur in Gelderland en de Wet Ammoniak en Veehouderij'
en de bijbehorende cd-rom met ondermeer de EHS-kaarten. Deze kunt u aanvragen
bij het Informatiepunt EHS en Wet Ammoniak en Veehouderij, tel. (026) 359 85 70.
U kunt hier ook terecht met vragen. De website: www.gelderland.nl/ehs raadplegen
is tevens aan te raden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een koetsentocht georganiseerd door koetsenvereniging In de
Reep'n geldt op zondag 10 augustus een parkeerverbod voor de volgende wegen:
- De Schutterstraat vanaf de Ruurloseweg tot de Schimmeldij k
- De Vordensebosweg
- De Ruurloseweg tussen de rotonde Dorpsstraat en de Schuttestraat
- De Horsterkamp tussen de Vordensebosweg en de Ruurloseweg
• Door rioolwerkzaamheden is de Raadhuisstraat, tussen de Dorpsstraat en Het
Hoge, op dinsdag 12 en woensdag 13 augustus of zoveel langer of korter als nodig
is afgesloten voor het verkeer
• In verband met herstraatwerkzaamheden is de Beeklaan, tussen de Baron van der
Heijdenlaan en de Hackforterweg, in Wichmond van 4 augustus tot 15 augustus
a.s. of zoveel langer of korter als nodig is, afgesloten voor het verkeer
• In verband met een buurtfeest is de Hamsveldseweg, tussen de Ruurloseweg en de
Kerkweide, op 9 augustus van 14.00 uur tot 10 augustus 14.00 uur afgesloten
voor het verkeer

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving

meldingen

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 8 augustus t/m 5 september 2003 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
Huidverzorging Guusta Bruggert, het Jebbink 36, 7251 BM Vorden voor het
oprichten van een inrichting voor schoonheidsverzorging, volgens het
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend het Jebbink 36 te Vorden.

Zondag 10 augustus:

Kastelenrit met authentieke rijtuigen
Aanspanning " In de Reep'n" organiseert zondag 10 augustus de
jaarlijkse "Kastelenrit" voor aanspanningen met authentieke rijtuigen. De charme van deze
tocht is dat rijders en passagiers
ook veelal in gepaste, authentieke kledij verschijnen maar ook
dat de deelnemers zowel tijdens
de ochtend- als middagroute
dicht langs een aantal Vordense
kastelen zullen rijden.
De organisatie verwacht dat er zondag ruim honderd aanspanningen
aan de start zullen verschijnen. De
ontvangst is op de weide nabij kasteel Vorden. Daar wordt begonnen
met de jurering van de klassementsrijders. De aanspanningen
vertrekken daarna richting kasteel
Kiefskamp. Verder zijn in de ochtendrit de kastelen Onstein, De
Wiersse en de Wildenborch opgenomen. De sherry-stop is eveneens bij
kasteel Wildenborch. Via huize Enzerinck, kasteel den Bramel arriveert het gezelschap dan weer bij
kasteel Vorden. Alvorens met de
middagroute wordt gestart, zal burgemeester E.J.C. Kamerling de deelnemers aan deze Kastelenrit welkom heten in het Achtkastelendorp. In het middaggedeelte onder
meer de kastelen Hackfort en Suideras. Bij de Veldslagweg aangekomen, is het "verzamelen geblazen"
om van daaruit te beginnen met
het defile door het dorp. Altijd een
aantrekkelijk schouwspel dat bij zomerse weersomstandigheden veelal duizenden toeschouwers trekt.
Met name voor de toeristen een evenement dat maar al te graag middels foto- en videocamera wordt
vastgelegd!
Rond de klok van half vier komen
de rijtuigen door het dorp. De " intocht" loopt via de Deldenseweg,
Nieuwstad, Raadhuisstraat, Dorpsstraat, Horsterkamp richting kasteel Vorden, waar aansluitend de
prijsuitreiking plaats vindt. Daar
worden de winnaars van de klassementsrubrieken bekend gemaakt.

De "Jan Hamann trofee" zal worden
uitgereikt, terwijl burgemeester Kamerling namens de gemeente Vorden een prijs zal uitreiken.
Op het moment dat de aanspanningen met de ochtend- c.q. middagrit
bezig zijn, worden op de kasteelweide bij kasteel Vorden een aantal demonstraties gegeven. Het showprogramma begint s'morgens. Dan zal
Aris van Schagen een demonstratie
"vrijheidsdressuur" verzorgen, gevolgd door een kur, gedemonstreerd door Lisette Brunshorst. Aris
van Schagen verschijnt dan opnieuw in de "piste" om een zgn.
"groene"pony af te richten. Een
"groene" pony is een pony die alles
nog moet leren. Het showprogramma wordt zondagmiddag op de kasteelweide herhaald.
ROUTEBESCHRIJVING
Ochtendroute: vertrek weide kasteel Vorden- toegangsweg kasteel
links- tussen kasteel en koetshuis
door- dwarsweg rechts- brug over
Schuttestraat- splitsing links Schuttestraat- klinkerweg rechts Schimmeldijk- kruispunt links Waarle
weg- dwarsweg links Lindeseweg
(kasteel Kiefskamp)- harde weg
links Kostedeweg- zandweg rechtuit Kostedezijweg- einde weg linksdwarsweg links Schuttestraat- over
de brug rechts Geurkenweg- dwarsweg links Eikenlaan- zandweg
rechts Bekmansdij k- na 50 meter
rechts oprit kasteel Onstein- harde
weg links Onsteinseweg- voorrangsweg fietspad rechts- in bocht weg
oversteken LET OP- zandweg volgen
Wiersserallee- inrit kasteel de
Wiersse links- pijlen volgen- einde
zandweg rechts Schoneveldsdijkweg volgen wordt Nij landweg- voor
verkeersbord einde 60 km zone
links- SHERRYSTOP.
Na de sherrystop- vanaf de weide
oprit rechts- harde weg links Wildenborchseweg- weg volgen, 2 kilometer, tot zandweg Reeoordweg
rechts- kruising rechtover Enze
rinckweg- eerste harde weg links Larenseweg- na 150 meter rechts

(voor huisnummer 7) voor huize Enzerinck rechts aanhouden- einde
oprijlaan harde weg links- na 100
meter inrit kasteel den Bramel
rechts- voor kasteel den Bramel
links- einde oprit harde weg rechts
Almenseweg- na spoorwegovergang links Burgemeester Gallee
straat- voor hotel Bloemendaal
rechts Stationsweg- rotonde rechtover Horsterkamp- eerste inrit links
oprit kasteel Vorden- weide links.
EINDE OCHTENDRTT.

Moonlight Swimming
Donderdagavond 7 augustus
wordt in zwembad "In de Dennen", "Moonlight Swimming"
gehouden.
Dat houdt in dat het bad die avond
tot rond middernacht is geopend.
Normaliter wordt tijdens het
zwemmen "bij maanlichf'de temperatuur van het water enkele graden "opgeschroefd". Echter, gezien de te verwachten buitentemperaturen van rond 30 graden zullen de bezoekers meer baat hebben bij een koele duik!
Tijdens het "Moonlight Swimming"wordt het zwembad feestelijk aangekleed. Voor de inwendi-

MIDDAGROUTE
Vertrek weide kasteel Vorden- toegangsweg kasteel links- tussen kasteel en koetshuis door- dwarsweg
rechts- brug over Schuttestraat- in
bocht klinkerweg rechts Vordense
bosweg- voorrangsweg oversteken
LET OP Christinalaan- kruispunt
rechts Willem Alexanderlaankruispunt oversteken Nieuwstadweg rechts Deldenseweg- Rondweg Vorden, Raadhuisstraat/Zutphenoversteken LET OP- weg rechts vol- seweg, dd. 28 juli om 20.50 uur.
gen over fietspad- klinkerweg links Feit: man rijdt echtgenote van de
Eldersmaat- einde weg rechts kas- fiets. Betrokken man: 56 jr. man
teel Hackfort- kruispunt links Hack- uit Vorden. Betrokken vrouw: geen
fortselaan- harde weg links Boshuis- leeftijd vermeld.
weg- einde weg links Vierakkersestraatweg- over brug inrit rechts, Beiden reden naast elkaar op de
grindpad volgen in stap- kasteel Sui- fiets. Op een gegeven moment wilderas- einde inrit rechts Vierakker- de de man vanaf de Zutphenseweg
sestraatweg- over brug links Baron rechtsaf de Raadhuisstraat inv.d. Heijdenlaan- weg volgen Hack- slaan. Zijn vrouw fietste echter
forterweg- einde weg links Baakse rechtdoor. De vrouw kwam hierbij
weg- eerste weg rechts Riethuisweg- ten val en raakte gewond aan haar
einde weg links Hamminkweg- hoofd. Zij is met licht hoofdletsel
kruispunt recht door Veldslagweg- per ambulance overgebracht naar
het Spittaal.
STOP.

olitievaria

VERZAMELPUNT
BRAAKHEKKESWEIDE
Daar wordt in colonne vertrokken;
vanaf het weiland zandweg volgeneinde weg voor voorrangsweg fietspad links- bij kruising Deldenseweg
rechtsaf de voorrangsweg overste
ken LET OP- eerste weg links Nieuwstad- Nieuwstad volgen- kruising
links Nieuwstad- weg volgen wordt
Raadhuisstraat- kruising rechts
Dorpsstraat- rotonde rechts Horsterkamp- inrit kasteel Vorden linksweide links- einde Kastelenrit.

Gouden paar

Een 85-jarige vrouw uit Vorden is
gisteravond gewond geraakt toen
zij omstreeks 21.05 uur op de Wil-

"Dienstmakkers'Van hem haalden
een grap uit en plaatsten een advertentie waarin ene Joop van
Dijk, een correspondentievriendin
zocht. En zie wat gebeurde er, in
het "verre"Vorden reageerde ene
Minie Zweverink. Met als gevolg,
brieven over en weer!

Toen Joop van Dijk eind 1947 weer
met de boot in Rotterdam arriveerde, besloot hij een maandje later
naar Vorden af te reizen om daar
zijn correspondentievriendin Minie te ontmoeten. Het uiteindelijke resultaat, Joop toog voor goed
naar de Achterhoek. Afgelopen
donderdag waren Joop en Minie 50
jaar getrouwd!

een flink aantal jaren bij verschillende horeca-ondernemers in Vorden gewerkt. Het is niet moeilijk
om te raden wat de hobby's van
het bruidspaar zijn. Zowel de voorals de achtertuin aan de Graaf van
Limburg Stirumstraat l, zien er pico-bello uit. Minie houdt daarnaast van haken en breien.

Het gouden paar heeft al die jaren
in Vorden gewoond. Joop, stucadoor van beroep, oefende dit vak
ook hier uit. Daarna heeft hij nog

Joop heeft in de achtertuin een
"hok met duiven" en samen maken ze graag een ritje in de auto.
Het echtpaar van Dijk heeft drie
kinderen en drie kleinkinderen.

GROEP VORDEN

denborchseweg in Vorden tegen
een boom botste. Ze kwam met
haar auto uit de richting Lochem
en reed in een bocht rechtdoor en
trapte ook nog eens op het gaspedaal in plaats van op de rem. De
vrouw liep diverse verwondingen
op en is per ambulance naar het
ziekenhuis in Zutphen vervoerd,
waar zij werd opgenomen. De auto
is dusdanig beschadigd, dat het
kentekenbewijs is ingenomen.
Zutphenseweg dd. 29 op 30 juli.
Feit: poging diefstal compressor.
Aangever: 60-j. man uit Zutphen.
Alle slangen waren reeds van de
compressor afgekoppeld, echter
het apparaat zat met een staalkabel vast, hierdoor ging de diefstal
niet door.

Bart Hartman als beste Nederlander:

"Super tevreden over het
EK voor ponyruiters"
Een receptie bij thuiskomt en
een grote slagroomtaart, aangeboden door de L.R. "De Graafschap''^! Vorden, dat was de beloning voor Bart Hartman voor
zijn optreden tijdens het Europees kampioenschap voor ponyruiters in Irvingstone (Noord
Ierland). Bart, in zijn sport wel
gewend aan het nemen van hindernissen, kreeg er tijdens de terugreis vanuit Ierland nog een
"hindernis"bij. Een van de
vrachtwagens die de ponies vervoerde kreeg pech, waardoor
het gezelschap een dag later
dan gepland, weer in Nederland
terugkeerde.
Bij de 15 jarige Bart Hartman overheerste het goeie gevoel. "Van de
44 deelnemers ben ik uiteindelijk
op de 17e plaats geëindigd. De beste Nederlander en daar ben ik "super tevreden "over. De pony "Oxciet's My Jemen" heeft zich voortreffelijk gehouden", zo zegt Bart
trots.
De samengestelde wedstrijd om
het Europees kampioenschap begon op de eerste dag met het onderdeel dressuur. Bart eindigde als
18e. Een dag later was een rustdag
ingepland. "De pony verzorgt, hij
oogde heel fris, dus vol vertrouwen
op naar de tweede dag", aldus Bart.

Waartoe een grap al niet kan
leiden? Joop van Dijk, Rotterdammer van geboorte, bevond
zich direct na de oorlog als militair in het voormalige Nederlands-Indië.

ge mens is er een barbecue, verder
is er een kampvuur en bovendien
een vrolijk stukje muziek. Overigens heeft het er alle schijn van
dat het bezoekersrekord dit zomerseizoen gebroken zal worden.
Bedrijfsleider Martin Westerik:
"De afgelopen weken zijn we de
50.000 bezoekers- grens reeds ge
passeerd. Blijven we de komende
weken dezelfde weersomstandigheden houden, dan zullen zeer ze
ker meer dan 60.000 bezoekers de
kassa passeren. Een dergelijk aantal hebben we de laatste 20 jaren
niet meegemaakt. Maar nogmaals,
alleen met aanhoudend zomerweer", zo zegt hij.

Voor deze zaterdag stond het onderdeel "cross"op het programma,
waarbij de deelnemers eerst rustig
met de pony een afstand van 4 kilometer moesten afleggen. Daar
mocht men 20 minuten over doen.
Bart: "Daarna begon de "echte"
cross. We kregen een parcours
voorgeschoteld met een lengte van
3480 meter met daarin 18 hindernissen. De pony deed het hartstikke goed. Helaas een weigering, dus
dat betekende strafpunten. Toch
nog 17e en beste Nederlander op
dit onderdeel", aldus Bart.

FOUTLOOS
Op de slotdag, het springen, nog
maar twee Nederlanders van de
partij. Bente Kuipers uit Rotterdam
en Bart Hartman uit Vorden. De
overige Nederlandse deelnemers
waren reeds voortijdig uitgeschakeld en moesten volstaan met het
aanmoedigen van hun twee landgenoten.
Zowel Bente als Bart sprongen foutloos en binnen de tijd. Bart Hartman had gehoopt om in het eindklassement bij de beste 20 ruiters
van Europa te behoren. Hij werd
dus uiteindelijk 17e, dus dik tevreden.
Wie ook tevreden waren? Pa en ma
Hartman. Bart's vader Herman,
was met het vliegtuig naar Ierland
gevlogen om daar de prestaties van
zoonlief te bekijken.
Vanwege zijn baan als kok moet hij
vrijwel alle weekends werken dus
niet veel in de gelegenheid om Bart
tijdens dfe "normale"wedstrijden
in actie te zien. Voor moeder Jenny
ligt dat anders. Als steun en toeverlaat en bovenal als zorgzame moeder, begeleidt zij haar zoon minimaal elke veertien dagen naar wedstrijden, meestal in Nederland,
maar ook in het buitenland.
De week in Ierland heeft zij als zeer
spannend ervaren. "Met name toen
de cross begon had ik toch wel
buikpijn. Ik denk van de zenuwen.
Toch heel heftig en mooi om zo'n
Europees evenement mee te maken. Nu ik weer thuis ben, toch blij
dat er nu een rustige tijd aanbreekt. (Bart stapt vanaf 2004 over
op de paarden, red) Elke veertien
dagen reizen, veel kilometers maken en dat kost natuurlijk nogal
wat. Kijk je terug, een prachtige
tijd. Ik had het niet graag willen
missen. Maar nu voorlopig "op de
plaats rust", aldus moeder Jenny.

Ruilersporl Suelers

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^
van Apart in 'Baalc

zoekt:

weekendhulp
15 a 16 jaar.

vrijdag
van 18.00 tot 20.00 uur
zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur.
Hetty Sueters
Tel. (0575) 46 37 56

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 tuinpriëïen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

ruilersporl
Suefers

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123
email: bijenhof@tref.nl

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

part

Open: dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

h

SIERBESTRATINGEN

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!
Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge
beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v.a. 379euro

Eet vis]

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
Tel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// wvww.sirius.dds.nl

omdat het zo gezond is!
Blijvend in prijs verlaagd!

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

Hollanse nieuwe

'De Boooelaar'
^—j^>—j

per stuk € l,40 4 stuks €

Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen
• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,
barbecue, steengrill

VISHANDEL

F. VAN DE GROEP
Spakenburg
Tel ./fax (033) 29 86 610
mobiel 06 22158903

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

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

Kijk voor meer
nieuws op:
www.contact.nl

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

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95
De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:
Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever
en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

5,00

S
KM^^KIL
Bos rozen a 20 stuks
4.99
weide
Bolchrysant
3.99 bloemen en p
IP
L

2 bossen bloemen
Bos zonnebloemen
Gemengd boeket

5.00 <rr
$ p
2.99
6.

DE MARKT.

MARKTEN
THUIS.

www.compusystem.nl
Internet/Office PC

v.a. € 539,€539,€ 579,€ 659,-

AMD XP 1800+, 256 MB, 64 MB VGA. 56k6
AMD XP 2200+, 256 MB,:'64 MB VGA. 56k6
AMD XP 2600+, 512 MB, 64 MB VGA, 56k6 modem, 80 GB HDD

TopPC

v.a. € 599,-

AMD XP 2200+, 256 MB, DDR, GF4 64 M8 DOR TV-Out> 4Ö:GB 7200 HDD
AMD XP 2400+, 512 .MS DD8; GF4 64 MB DOR, 5.1 Spund^SO GB 7200 HDD
AMD XP 2600+, 5 12 :M8 DDK;GF4 64 MB DDR, 5. V.ScundJ 1 20 GB 7200 HDD

i € 599,j € 679,; € 719,-

Luxe miditower ATX, Sound, 52 x CDRom, 1CX) Mbit ethernet, geluidsarme koeler,
4x USB 2.0, 1 ,44 MB diskdrive. Trust internet keyboard, Logitech scroiiwheelmuis.
Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden
Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax:
(0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl

M/R\B

LENSINK

Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

Actie: Mustek DVD-speler
speelt af: DVD/SVCD/VCD/MP3/CD/CD-R/CD-RW
Inclusief afstandsbediening, slechts €75,•

Meerprijzen:

JS&

• Windows XP Home € 99,- •TG/48 OVD-speler € 31 ,- • 52x24x52 CDRW € 45,• HP DeskJet 3325 € 55,- • 15 inch TFT € 299- *Benq flatbedscanner € .76,• 17 inch monitor € 119,-» DVD-brander € 145,• Andere onderdelen op aanvraag. • Alle systemen worden gratis thuis bezorgd
en aangesloten in de regio Vorden.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 1 6 Vorden • Bezoek op afspraak

P.C. de Graafschap NatUUTWandelÜlg OVCr
Zaterdag 2 augustus jl. Concours
Hippique voor pony's in Warnsveld, daar behaalden de volgende
deelnemers een prijs.
Springen: Paulien Kouwenhoven
met Navaro een Ie prijs klasse B.
Carlijn Kingma met Kairos een 3e
prijs in de klasse B.
Dressuur: Jermaine Pellenberg
met Silvia een Ie prijs en een 4e
prijs in de klasse B met 170 en 161
punten. Marit Kouwenhoven met
Jelle een 5e prijs klasse B met 162
pnt. Tessa Roelofs met Miranda
een 4e prijs klasse B met 166 pnt.
Carlijn Kingma met Kairos een 5e
prijs klasse B met 163 pnt. Iris Berenpas met Jasmine een 2e prijs
klasse B met 159 pnt. Elodie Stokman met Passé Partout 2 maal een
Ie prijs klasse LI met 172 en 168
punten. Bart Hartman met H.H.
Shardon een 2e prijs klase LI 170
punten. Lisanne Schippers met Pica een 3e en 2e prijs klasse Ml 171163 pnt. Lisette Bijenhof met Survivor een Ie prijs klasse MII 153
pnt.
Bestgaande rij pony, behaalde Elodie Stokman met Passé Partout
een Ie prijs. Paulien Kouwenhoven een 3e prijs.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

"DE KLIMBOOM"

Eindelijk... hoor ik mensen in het
dorp zeggen; eindelijk is er eens
iemand die zijn mond open trekt
over de uitbreiding van de Klimboom. Wim en Ali Polman slaan
met hun ingezonden stukje de
spijker op zijn kop. Wij willen er
graag nog wat aan toevoegen.
De tegenwerking die de Klimboom krijgt getuigt van arrogantie. De belangen van één persoon
moeten kennelijk zwaarder tellen
dan die van vele ouders en de medewerkers van de Klimboom. In
een samenleving die Vorden is
leef je SAMEN dus niet alleen en
heb je ook rekening met elkaar te
houden.
Alle mensen zijn ooit kind geweest en we hebben allemaal wel
eens lawaai gemaakt en kattekwaad uitgehaald. Ik weet zeker
dat er mensen zijn die zich vroeger ook wel eens geërgerd hebben
aan het lawaai van de persoon in
kwestie. Misschien heeft de school
waar deze persoon op zat ook voor
wat overlast in de buurt gezorgd?
Nu bent u natuurlijk zelf een perfect mens geworden die niemand
(behalve dan vele ouders en de
Klimboom zelf) ooit tot last is.
Wij willen bij deze een oproep
doen deze vertragingsacties te
stoppen. Het kan in een democratie niet zo zijn dat de belangen
van één persoon boven die van velen gaan. Overigens staat bij de ingang van het dorp nergens "Welkom in Vorden (stiltegebied)".
Lex en Nynke van Glabbeck
De Koppel 9, Vorden.
Import, maar wel gelukkig in Vorden!

P.V. Vorden
De uitgestelde vlucht vanaf Vierzon over een afstand van ruim 600
kilometer is gewonnen door C.
Bruinma. Hij behaalde tevens een
19e plaats. De rest van de uitslagen: T. Wesselink 2, 6, 9; H. Eykelkamp 3, 4, 10, 12, 15, 17; A en A
Winkels 5, 8,16,18; H. Stokkink 7;
J. Meyer 11, 14, 20; F. Hummelink
13.
De vlucht met jonge duiven vanaf
Heverlee over een afstand van circa 180 kilometer werd overtuigend gewonnen door H. Eykelkamp met de plaatsen l, 2, 3, 12,
13,16; J. Meyer 4,15;M.Tiemessen
5, 6,11,19; A en A Winkels 7, 8, 9,
10,14,17, 20; Jitske Winkels 18.

bezorgt Contact?
landgoed de Wildenborch Wie
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.

Zondagmiddag 17 augustus a.s.
verzorgt het Wereld Natuur
Fonds weer een van haar bekende natuurwandelingen.
Ditmaal gaat men naar het landgoed de Wildenborch, éénmaal eigendom van de bekende Achterhoekse dichter A C W Staring. Hoewel het landgoed niet groot is, be
hoort het tot de mooiste gebieden
in de omgeving.
Gelegen in het Wiersser broek en
daardoor nooit uitdrogend (hoewel er soms wel te weinig water
aanwezig is) kent het een bijzonder rijk natuurleven.
Men kiest altijd voor de maand augustus om de Wildenborch te bezoeken. Het planten en het dieren-

leven is dan op zijn uitbundigst.
Boven de vijver voor het huis zal
het o.a. wemelen van de verschillende soorten libellen. Deze fraaie
insekten komen de laatste jaren
gelukkig steeds meer in de belangstelling te staan.
De ervaren natuurgids behoort
ook tot die lieden, die zich aangetrokken voelt tot libellen en zal onge twijfelt veel aandacht schenken
aan deze dieren.
Vertrek van de wandeling is 's middags bij de kapel aan de Kapelweg.
Aan de deelnemers wordt een be
scheiden bijdrage gevraagd.

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.

Voor eventuele nadere info kan
men contact opnemen met Job
Teeuwen, Velhorst l, Lochem.

Stefan Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

Arjan Mombarg gehavend en
met gevoel terug uit Padova
"Het is tijdens een Europees kampioenschap nog niet eerder gebeurd dat de Nederlanders tot in
de finale volop mee hebben kunnen doen. Helaas is onze opzet om
Arjan Smit op het podium te krijgen niet gelukt. In de laatste paar
honderd meter kwam hij iets te
vroeg op kop, met als gevolg dat
Arjan Smit vlak voor de finish nog
door een paar Fransen en een Italiaan voorbij werd gereden. Toch
waren wij uiteindelijk als ploeg
best tevreden met de zesde plek
van Arjan Smit", aldus Arjan Mombarg zondagavond na terugkeer
uit het Italiaanse Padova, waar afgelopen zaterdag het Europees
kampioenschap skeeleren (marathon) werd verreden.
Zelf kwam de Vordenaar niet zonder kleerscheuren uit de strijd.
"Na ongeveer tien kilometer wilde
een Belg een ruimte induiken dat
gewoonweg niet kon. Hij kwam
ten val, ik reed vlak achter hem en
pats daar lag ik ook", aldus Arjan
Mombarg die zondagavond nog
behoorlijk last had van zijn linkerarm, elleboog en zijn heup.
"Ik verwacht dat ik komend weekend wanneer wij in Westkapelle
moeten rijden, weer volledig hersteld ben", zo sprak hij desondanks optimistisch.
De ploegentactiek van het Nederlandse team tijdens de 42 kilometer lange marathon bleek in de
praktijk goed te werken. Toen Arjan Mombarg na zijn valpartij

weer in het peloton was teruggekeerd ("ze hebben op mij gewacht,
omdat ik in het verdere gedeelte
van de wedstrijd nog veel voor de
ploeg kon doen") ging het tempo
behoorlijk omhoog. (De marathon
werd binnen het uur afgelegd, hetgeen wel bewijst hoe "moordend
"het tempo was).
Verrassende winnaar werd de
Zwitser Roges Schneider. Arjan
Mombarg: " Toen deze Zwitser op
gegeven moment uit het peloton
wegsprong, verwachtten wij allemaal dat de Fransen en Italianen
hem wel terug zouden halen. Dat
gebeurde niet! Toen heb ik drie kilometer aan de kop van het peloton "volle bak" gereden om Arjan
Smit dichterbij te brengen. Toen ik
"leeg" was, nam Erik Hulzebosch
de koppositie in het peloton over.
Het tempo bleef enorm hoog. Het
was ons gelukt om Arjan Smit uit
de wind te houden.

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

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

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

Aan de Mosselseweg werd de rundveehouderij van Dinkelman bezocht, waarbij ( met name de vele
toeristen) zich de ogen uit keken

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

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

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

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

Bondscoach Johnny Colpaert na afloop: "De hele Nederlandse ploeg
heeft absoluut goed gereden. De
jongens hebben zich laten zien, ze
hebben voor een groot gedeelte de
koers gecontroleerd en ze hebben
geprobeerd aan te vallen"!

De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Ondanks het warme weer, een perfecte show van de line-dancers uit
Warnsveld, die ook een aantal fietsers "de vloer"op kregen! In Lochem werd de paardehouderij
"Knillenberg" bezichtigd. Hier zijn
ook diverse paarden gestald die
meedoen aan de grote toernooien.
Tot slot van deze interessante fietstocht werd een kijkje genomen bij
de boomkwekerij van de familie
Lucassen aan de Oude Zutphenseweg.

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

J. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 55 34 24

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp

Mej. Huntink, Hoetinkhof 31, tel. 55 33 27
Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Hoftmaet

GENDA VORDEN

550 deelnemers!
Niet minder dan 550 personen vertrokken zaterdagmorgen bij de
Dorpskerk voor een tocht met een
lengte van 37 kilometer. De fietsers gingen allereerst richting het
Informatiecentrum van het Gelders Landschap in het buurtschap
Linde. Daar kreeg men tekst en uitleg over een nieuwbouw stallen,
waar in totaal zo'n 140 koeien
kunnen worden ondergebracht.

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Mej. P. Tennissen, het Kerspel 16, tel. 55 29 60

Erg jammer dat Smit in de finale
iets te vroeg aanzette", aldus Arjan
Mombarg die net als Erik Hulzebosch, Ingmar Berga en Klaas Slager in een veld van ruim honderd
skeeleraars, in de middenmoot
eindigde.

bij de melkrobot. Bij het loonbedrijf Medo werd aan de hand van
practische voorbeelden uiteengezet wat een loonbedrijf zoal doet.
Bij de Medo was tevens een pauze
ingelast, waarbij men zich de pannekoeken, gebakken door de plattelandsvrouwen, goed liet smaken.

Addinkhpf
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor
Koppel

Mej. Pennings, Van Lennepweg 2, tel. 55 12 21

Fietstocht GLTO:

De fietstocht die de GLTO afdeling
Vorden/
Warnsveld/
Zutphen zaterdag langs een
aantal bedrijven organiseerde
is een groot succes geworden.

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

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.
AUGUSTUS
6 ANBO Klootschieten bij de Kleine Stege
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
19 ANBO Fietstocht (hele dag) vertrek 's ochtends vanaf plein
N.H. Kerk
20 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege
21 Klootschieten bij de Vordense
Pan
25-31 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.

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

GROENTE:

WIENER- EN
ZIGEUNERSCHNITZEL

7

PEPSI, SISI,
7-UP

KIWI FRUIT
500 gram van 1.99

voor

99
H

9
99

Bestelling per tel./fax

O.

Bezorgen aan huis

nu 4 flessen halen

Riant en gratis parkeren

3 flessen betalen

Geschenk pakketten
Bonus aanbiedingen

pak 1 liter a 1.09

Ruim assortiment

ultra of color

pak 1 liter a 1.47

Openingstijden

pak 1,35 kg a 6.49

nu 3 pakken halen

99

Air miles sparen

ARIEL
COMPACT

FRISTI

diverse smaken

2 pakken betalen

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

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

GALL^GALL

oh
DROP
zak 250 gram a 1.15
nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

A. HEITKONIG

FLORIJN
JONGE
JENEVER
^^•^B

99

1 liter nu

GALLSGALL

MO

NHO

DE WINKELHOEK

K

VAN HENGELO

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

J*01**

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
• Containers
•*• Bestratingen
- Klinkers: nieuw en gebruikt

Altijd dagvers

fles 1,5 liter a 1.24

50% korting

en MAGERE
VRUCHTENYOGHURT

nu

Albert Heijn Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

Onze

discotheek
bestaat
25 jaar.

Muizengatweg 3
7227 DN Toidijk
Telefoon (0575) 45 1 4 1 1
Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

Wij willen dit heugelijke feit met u
vieren op zaterdag 9 augustus,
aanvang 21.00 uur onder het motto:

wm

10 munten halen
7 betalen.

20 Meter vinyl
5 mm
Voortkin

Wij rekenen op jouw komst.

bar discotheek

De Zwaan
Bruin café
Flitsende discotheek

Tevens tonen wij je onze nieuwe
lichtshow.
H. Waenink & medewerkers.

Kijk voor nieuws ook op:

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

iviviv.confacf.nl

* oproep Rode Kruis aan

mensen met een handicap

Dutch Open Wegraces Assen

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

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

om hun werk te presenteren. Vele
vormen van kunst zullen op deze
kunstmarkt vertegenwoordigd zijn
zoals: aquarellen, etsen, keramiek,
gouaches, sieraden, beelden, etc.
Graag zullen de kunstenaars belangstellenden over hun werk vertellen. De Kunstmarkt is voor iedereen vrij toegankelijk.

In samenwerking met de WV
Vorden organiseert de kunstenaar Bert Mens, op zaterdag 9
augustus voor de 12e keer een
grote kunstmarkt op het Marktplein.
Uit het hele land zullen kunstenaars deze dag naar Vorden komen

Graafschaprijders naar
Teutoburgerwoud
Auto- en motorclub " De Graafschaprij ders"organiseert op 9
en 10 augustus een tweedaagse
"motortoer" door het Teutoburgerwoud.

naar het Teutoburgerwoud. De
deelnemers verblijven daar op een
camping, terwijl voor de niet- kampeerders de mogelijkheid bestaat
een kamer te reserveren. De terugreis is op zondag 10 augustus.
Het bestuur van "De Graafschaprijders "stelt prijzen beschikbaar voor
de verst komende deelnemer en
deelneemster, alsmede een prijs
voor de club met het grootst aantal deelnemers.

De start is zaterdagmorgen 9 augustus vanaf het clubhuis aan de
Eikenlaan 2a. Voor die zaterdag is
een route uitgestippeld met een
lengte van circa 300 kilometer via
allerlei fraaie provinciale wegen

Foto: Henk Teerink

Torlei fHartelman, Super Sport 600.
Afgelopen weekend werd er
voor de 4e keer de Rizla Rating
Days georganiseerd. Een gecombineerd motor- en autosport evenement met voor elk
wat wils.
Op zondag werd er bij de motoren
o.a. gereden in de 250 cc. Hans
Smees behaalde een goede 5e
plaats die hij overigens niet cadeau kreeg, er ging een fel gevecht
aan vooraf tussen hem, Emile Litjens en Jaap Hoogeveen.

Tonny Wassink werd 19e na een
spannend gevecht met Jarno Goesten en Jan Frank Bakker. De 250 cc
werd gewonnen door Patrick Lakerveld, 2e werd Jarno Janssen en
3e Arie Vos.
De Supersport 600 was de wedstrijd van de dag, er deden maar
liefst 5 WK rijders in mee. De race
werd dan ook gewonnen door WK
rijder Chris Vermeulen met op een
halve seconde achterstand teamgenoot Karl Muggeridge, beide afkomstig uit Australië en rijdend

PCOB tegen toeslag kaartverkoop aan NS loket
NS neemt zich voor om bij aankoop van vervoerbewijzen aan
het loket een toeslag te heffen.
Dit staat in een adviesaanvraag die
NS gedaan heeft bij de consumentenorganisaties verenigd in het LOCOV, waaronder de gezamenlijke
ouderenorganisaties ANBO, PCOB
en KBO. NS denkt dat door het
duurder maken van de kaartjes aan
het loket de klant gestimuleerd
wordt om te kiezen voor een goedkoper alternatief, de kaartauto-

maat De ouderenorganisaties wijzen dit voornemen van de hand. NS
heeft vanaf 2000 extra kaartautomaten geplaatst. Ondanks die
maatregel zijn meer NS-medewerkers dan oorspronkelijk bedoeld nodig voor de verkoop van vervoerbewijzen aan het loket. NS benadrukt
dat zij met deze maatregel beogen
de service en informatie aan haar
klanten op de stations te verbeteren. Volgens de ouderenorganisaties zijn er veel reizigers, waaronder
ouderen, die om diverse redenen de

50 plus info
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Augustus 2003
COMPUTERCURSUS
Vanaf dinsdag 30 september zullen bij voldoende deelname weer
computercursussen voor 55-plussers va.n start gaan. In tegenstelling tot eerdere cursussen is het
nu ook mogelijk om met één computer per persoon te werken.
Waar worden de cursussen gegeven: Dorpscentrum. Wanneer:
dinsdagmiddag, van 13.30 uur tot
15.00 uur of van 15.15 uur tot
16.45 uur.
Wat zijn de mogelijkheden: een
cursus voor beginners; een cursus
Word en Windows en een cursus
Internet.
De cursussen voor beginners en
Word en Windows omvatten 8 lessen van anderhalf uur, de cursus
internet 5 lessen.

Ook is het mogelijk een cursus te
volgen die "Op Herhaling" genoemd wordt en waarbij de cursisten in de eerste les zelf kunnen
aangeven welke onderwerpen zij
graag behandeld zouden zien. Deze cursus is bij uitstek geschikt
voor mensen die al één of meer
cursussen hebben gevolgd en
graag antwoord krijgen op de vragen die zij in de praktijk tegenkomen. Deze cursus omvat 6 lessen.
Voor de gevorderde computeraars
is het zelfs mogelijk een cursus
"Digitale Fotobewerking" te volgen.
Voor alle cursussen geldt dat er 10
deelnemers moeten zijn. Bovendien moeten er minimaal 2 cursussen gegeven kunnen worden, opdat de docent voor een dagdeel
naar Vorden kan komen, dit i.v.m.
de kosten.
Heeft u belangstelling en wilt u
precies weten wat het programma
van een cursus inhoudt, dan kunt

voor het Ten Kate Honda Team. 3e
Werd Engelsman lan MacPherson.
Hengeloër Torleif Hartelman wist
als 7e uit de strijd met Didier v.
Keymeulen en Harry van Beek te
komen. Mile Pajic werd lle, Sven
Annendorp 17e en Rob Wagenvoor 31e.
Het publiek wat in grote getale
naar Assen kwam genoot van alle
wedstrijden en het was mede
dankzij het prachtige weer dat het
een geslaagd weekend genoemd
mocht worden.

u bij de SWOV, Nieuwstad 32 deze
programma' s inzien en evt. een
kopie meenemen.
Opgave is mogelijk door in te tekenen op de lijst die in de bibliotheek
aanwezig is. Vermeld vooral voor
welke cursus u belangstelling
heeft, want daarvan hangt het welke cursussen gegeven gaan worden.
U kunt zich ook opgeven bij de
SWOV, bij voorkeur zo spoedig
mogelijk en tot uiterlijk 6 september onder vermelding van naam,
adres, tel. nummer. Geeft u ook
duidelijk aan voor welke cursus u
belangstelling heeft, want daarvan
hangt het af welke cursussen gegeven kunnen gaan worden.
U kunt zich telefonisch, tel.
553405 of per email swovorden@
hetnet.nl opgeven.
U krijgt dan ongeveer half september bericht of de cursus van uw
keuze door kan gaan en op welk

tijdstip u bent ingedeeld.
Wilt u meer weten over de inhoud
van de cursussen dan is er zowel
bij de SWOV als bij de bibliotheek
informatiemateriaal aanwezig dat
u desgewenst (tegen betaling van
de kosten) kunt kopiëren.
MARKTDAG OP 8 OKTOBER
2003 OVER VEILIG WONEN
Na de vooraankondiging in Contact van 2 juli jl. willen wij nu een
stukje van de sluier oplichten van
het programma van de woningmarktdag op Woensdag 8 oktober
2003. Deze marktdag, georganiseerd door de plaatselijke en Gelderse Ouderenbonden in samenwerking met de SWOV, wordt ge
houden in en rond het Dorpscentrum in Vorden. Om 10.30 uur
vindt de officiële opening plaats
door wethouder W. Wichers van
Welzijn van de gemeente Vorden.
Daarna volgen korte inleidingen
door de heer H. Langes van de pro-

voorkeur geven aan het loket. Dit
bewijst eens te meer dat p Ji*oonlijk
kaartverkoop nodig blijft. Door de
voorgenomen maatregel zijn met
name reizigers die voor hun mobiliteit zijn aangewezen op openbaar
vervoer, waaronder veel ouderen,
extra gedupeerd. Blijkbaar vindt NS
dat zij voor normale service extra
moeten betalen. De ouderenorganisaties zijn van mening dat NS met
positieve maatregelen moet komen
om de verkoop aan de automaat te
bevorderen.

vincie Gelderland en door de heer
F. Adema, manager Wonen van de
woningbouwcorporatie de Stiepel,
die in het teken zullen staan van
"Veilig en comfortabel wonen voor
nu en later".
Voor de ingang van het dorpscentrum zal een bus staan met de laatste informatie op het gebied van
het wonen. In de grote zaal van het
Dorpscentrum, waar ook de inleidingen worden gehouden, zullen
een achttal kramen staan, die allen in het teken staan van de
meest recente ontwikkelingen op
het terrein van het wonen en zorg.
De bus en kramen zijn geopend
van 11.00 tot 15.00 uur.
De volgende instanties hebben toe
gezegd met een kraam aanwezig
te zijn, nl. de gemeente, met o.a informatie over de WVG: de Stiepel
met informatie over de huurwoningen in Vorden: de politie met
informatie over beveiliging van de
woning: de Thuiszorg: de landelijke vereniging voor het groepswonen: de Ouderenbonden in Gelderland in samenwerking met de ANBO en de PCOB ter plaatse en de
Stichting Welzijn Ouderen in Vorden (SWOV). Kortom er komt een
keur aan recente informatie over
het Wonen, nu en later.
Noteer deze belangrijke informatiedag in uw agenda en breng een
bezoekje aan deze marktdag!
Het is zeker de moeite waard.

l
Warme Handen

Ervaar Reiki!

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

Open dag

TEGELHANDEL

16 augustus van 10 tot 16 uur
kunt u vrijblijvend kennis maken
met de ontspannende kracht
van Reiki.

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

Lia en Jan van 't Veen, Reikimasters

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

Weevers Net

Dr. van der Hoevenlaan 18

Eefde - iel. (0575) 5133 80

Ballonvaren

www.warmehanden.nl

in uw eigen regio
Aantrekkelijke
groepskorting.

Tonny Jufriërfs

n=i>-

AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

BEKENDMAKING

Reconstructiewerkzaamheden N3I6 hervat

'T ïifc wel een

Vri-jdag 15 Augustus
BabyBiggenMealBal

B-i Boer Wesseiink op de Kranenburg
AcwwonfrZO.OO uw Entree' 6 ewo-

De werkzaamheden op provinciale weg N316 gaan op

De gevolgen voor het verkeer zijn het volgende.

18 augustus weer van start. De reconstructie bestaat uit

Provincie Gelderland adviseert het doorgaand verkeer

verschillende onderdelen. Te beginnen met de aanleg

in de richtingen Doetinchem en Vorden de omleidings-

van rotondes. Deze komen tussen de rotonde

route te volgen. De route gaat via de N330 richting

Hummeloseweg en de Meeninklaan ter hoogte van de

Zelhem, N3I5 rondweg Zelhem, N3I5 Zelhem-Ruurlo

Banninkstraat en de Meeninklaan/ Vordenseweg.
Bovendien, het fietspad tussen de Banninkstraat en

gebruik maakt van de Banninkstraat en de Vordenseweg

Kervelseweg en tussen de Wichmondseweg en

wordt omgeleid. Het fietsverkeer wordt tijdens de

Meeninklaan wordt verbreed tot een parallelweg. Tot

uitvoering van de rotondes langs het werk geleid.

en N3I9 Ruurlo-Vorden en vice versa. Verkeer dat

slot, de aansluiting van de Provincialeweg N316 met de

Bebordingen geven de omleidingroutes aan. Reizigers

Wichmondseweg wordt opgeheven

van Buslijn 51 kunnen te maken krijgen met enige
vertraging. De verwachte einddatum van de

De werkzaamheden aan beide rotondes vinden

reconstructiewerkzaamheden is 25 oktober.

gelijktijdig plaats. Om de verkeershinder zoveel mogelijk
te beperken wordt het verkeer op de N316 tijdens de
werkzaamheden met verkeerslichten geregeld.

Meer informatie:
Afdeling Communicatie Wegen Verkeer en Vervoer:

tel.: (026) 359 88 02.

provincie

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

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Turfstrant 33
XIITPHI-N

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

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

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

NIEUW IN BARCHEM!
Theetuin de Peppel

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Open van dinsdag t/m zondag
van 10.00- 17.30 uur.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

POSTERS

full
colour
ze knallen er uit en
de prijs zal u meevallen.

Schoneveldsdijk 21
Tel.(0573)441238
'www.theetuindepeppel.nl - info@theetuindepeppel.nl

Meubels
op maat

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 1436

Restauratie

Adverteren in Contact?

Keukens

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing
in meerdere edities.

Interieur

Telefoon (0575) 55 1O 1O

drukkerij

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

Ik ben vaak
benauwd.
Wie helpt mij
daarmee om
te gaan?

Barendsen Vastgoed verhuurt
bedrijfsruimte de Meent aan Rabobank

Astma Fonds advieslijn
voor iedereen die te maken heeft met
astma of COPD

Bel: 0800-2272596 (gratis)
werkdagen 10-14 uur
advieslijn@astmafonds.nl
postbus 5, 3830 AA Leusden
www.astmafonds.nl

Het oude cabaret met de prachtige liederen is weer terug in
het Theater onder de Molen.
De goochelaar en de pianist Tony
Moon zijn er a.s. woensdagavond
6 augustus ook weer bij in het variete-programma "Verhalen en
Muziek".
Het Theaterorkest The Mills Fathers, bestaande uit de fameuze
accordeonnist Tony "Toots" Fraas,
de pianist Tony Moon, John
Grandhouse bas en de zanger Boris Tomas die, nog steeds in Nederland, graag weer optreedt in
het Theater onder de Molen met
zijn mooie acoustiek.
Diny Hiddink, geliefd in en buiten
Gelderland, blijft de Anny M.G.
Schmidt van de Achterhoek, en
vertelt de door haarzelf geschreven hilarische verhalen op onnavolgbare wijze. De oude hilarische
cabaretliederen, smakelijk voor-

Henk Barendsen en Dries Kasper, onderdirecteur bedrijven van de Rabobank, voor het pand van Barendsen
Vastgoed BV.

Astma
Fonds

gedragen door Peter Hoefnagels,
zorgden voor uitbundige vrolijkheid bij het publiek, dat spontaan
begon mee te zingen.
De muzikanten verzamelden inmiddels de mooiste en leukste liederen uit de glorietijden van Ne
derlands cabaret. Vanwege de enthousiaste ontvangst zullen zij ie
dere week een paar nieuwe oude
op de planken brengen.
Peter Hoefnagels vertelt ook ontroerende verhalen. Bezoekers die
meermalen naar het woensdagavondprogramma komen, worden vaak opnieuw verrast.
De cabaret-cyclus wordt geopend
door Dr. Henk Doll met het fraaie
oude "Lied van de Pharao" dat de
lachlust in gang zet.
Zie ook: www.theateronderdemolen.nl voor reserveren en gratis
ontvangst van de programma's.

Een groot deel van de nog beschikbare ruimte in het bedrijvenverzamelgebouw de Meent,
gelegen op het bedrijventerrein
Werkveld-Oost in Vorden en eigendom van Barendsen Vastgoed BV, zal in gebruik worden
genomen door de Rabobank.
Niet als eigen kantoorruimte,
maar de gezamenlijke Oost-Gelderse Rabobanken stellen deze
ruimte beschikbaar aan startende ondernemers die deelnemen aan het project 'Kansrijk
Eigen Baas'.
WAT HOUDT HET PROJECT
'KANSRIJK EIGEN BAAS' IN?
Dries Kasper, onderdirecteur bedrijven
Rabobank Graafschap-West:
"We hoeven het niet onder stoelen
of banken te steken. Ook in OostGelderland blijven de laatste tijd
de economische groeicijfers achter. Om het tij te keren zijn de
Oost-Gelderse Rabobanken in samenwerking met de Universiteit
Twente dit grootschalig en uitdagend project gestart. De Rabobank
wil graag een zetje in de rug geven
aan kansrijke, startende onderne
mers. Hen in het zadel helpen. De
bank weet uit de praktijk dat veel
mensen uitstekende ondernemers
zouden kunnen zijn. Maar ook dat
potentiële ondernemers soms ge
remd worden door twijfel aan hun
kans op succes. Misschien vanwe
ge het ontbreken van een financiële ruggensteun of het niet beschikken over de juiste contacten. Dit

project biedt uitstekende kansen
aan mensen met een ondernemende, gemotiveerde en flexibele instelling, om toch een geslaagde 'eigen baas' te worden.
Het project bestaat uit twee hoofdtrajecten. Traject l, bestemd voor
deelnemers die al een concreet be
drijfsidee hebben en traject 2 voor
deelnemers nog zonder een be
drijfsidee. Voor beide trajecten
geldt dat er ten behoeve van de
deelnemers een raamwerk aan ondersteuning wordt opgebouwd.
Startende ondernemers wiens idee
als goed haalbaar wordt beoordeeld, krijgen een coach toegewe
zen die zal helpen bij het opstellen
van een bedrijfsplan. Hierna wordt
de ondernemer in spe in contact
gebracht met een 'businessmentor', iemand die met succes een
(soortgelijk) bedrijf heeft opgezet.
Na acceptatie van het plan door
een selectiecommissie, biedt de
Rabobank nog extra faciliteiten,
zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) ter
beschikking stellen van bedrijfsruimte. Daarom zijn we ook zo blij
dat we in Vorden de bedrijfsruimte van Barendsen hebben kunnen
huren. De ligging ervan is optimaal: dichtbij het spoor, direct
aan de provinciale Ruurloseweg
en nog geen 20 minuten verwijderd van de autosnelwegen Al,
Al 2 en ASO."
WAAROM DOET DE
RABOBANK DIT?
Dries Kasper: "De Rabobank is een

coöperatieve bank, lokaal geworteld maar met een sterke regionale binding. Bij dit kostbare project
staat voor de banken niet het financiële gewin voorop, maar wel
de mogelijkheid om uiting te ge
ven aan hun betrokkenheid met
Oost-Gelderland. De bank hoopt
op deze wijze een bijdrage te leve
ren aan de werkgelegenheid en dynamiek in dit gebied en haar traditionele band met deze regio nog
verder te versterken.
Door het in contact brengen van
de nieuwe ondernemers met elkaar en met de gevestigde ondernemers en hun netwerken ontstaat een vernieuwd ondernemerschapnetwerk in Oost-Gelderland.
Het beoogde eindresultaat van
'Kansrijk Eigen Baas' is een flink
aantal renderende bedrijven in de
regio. Met de daarbijbehorende extra werkgelegenheid. Kandidaten
die willen deelnemen aan het project 'Kansrijk Eigen Baas' kunnen
contact opnemen met Gerrit Lovink, bedrijvenadviseur van de Rabobank, die nauw betrokken is bij
het project en tevens deel uitmaakt van de selectiecommissie.
Bij dit project zijn veel partijen en
overheidsinstanties, zoals de Provincie Gelderland en de Europese
Unie, betrokken. Ook bij hen is be
kend dat de Rabobank in Oost-Gelderland beschikt over veruit het
sterkst ontwikkeld netwerk van
klanten, leden, samenwerkingspartners en vestigingen."

BabyBiggenMealBal op vrijdag 15 augustus:

Tweede lustrum Kas Bendjen
Het Vordens Songfestival is nog
maar nauwelijks achter de rug
of de leden van Kas Bendjen
zijn al weer druk aan het repeteren in hun oefenruimte.
Reden: de Vordense dialectband bestaat tien jaar en zo'ii
,, tweede lustrum moet natuurlijk gevierd worden. En waar
kan dat beter dan op hun eigen
BabyBiggenMealBal op vrijdagavond 15 augustus in de feesttent bij boer Wesselink in de
Kranenburg.
Het verhaal is bekend. Het eerste
optreden van Kas Bendjen werd ge
boren uit grootspraak aan de bar
in een plaatselijk café. Maar wie A
zegt moet B zeggen en voor de

gein werd er een band samengesteld. Voor één optreden. Tenminste dat was de bedoeling. Inmiddels zijn we tien jaar verder en
heeft de band alle feesttenten in
deze regio al wel eens van binnen
gezien. 'Tien joar, 't lik wel een
sprookje' is dan ook het thema van
het tweede lustrumfeest van Kas
Bendjen bij boer Wesselink in Kranenburg.
Zanger Hans Krabbenborg daarover: "Doordat we de laatste maanden erg druk zijn geweest met het
organiseren van het Vordens Songfestival hebben we wat minder
aandacht kunnen besteden aan
het decor. Maar we houden ons
wel aan het thema. Het wordt echt

een feest in sprookjessfeer." De Ie
den van Kas Bendjen zullen op
hun BabyBiggenMealBal onder andere terugblikken op de afgelopen
tien jaar. Ze doen dat niet alleen
door nummers uit de oude doos te
spelen maar zanger Hans Krabbenborg zal ook enkele hilarische verhalen vertellen over tien jaar Kas
Bendjen. "En reken maar dat deze
zeven rockdwergen in de loop van
de tijd wat hebben meegemaakt.
Ik denk wel dat wij Sneeuwwitje
daarmee wakker kunnen krijgen",
zegt hij. Drummer René Groot
Wassink vult aan: Daar hoeft hele
maal geen Prins aan te pas te komen. De afgelopen tien jaar zijn
voor ons echt een sprookje geweest!"

FEESTJE
Het tweetal benadrukt dat de tiende verjaardag van Kas Bendjen echt
een feestje moet worden. "We proberen een beetje de afgelopen tien
jaar de revue te laten passeren",
zegt René Groot Wassink. Toch
wordt er in de oefenruimte ook
hard gewerkt aan nieuw materiaal.
Daarnaast zullen er diverse gastoptredens zijn. Namen wil zanger
Hans Krabbenborg in eerste instantie niet noemen. "Maar je mag wel
opschrijven dat de nummers een,
twee en drie van het Vordens Songfestival weer met ons op het podium zullen verschijnen. De rest
moet gewoon nog even een verrassing blijven", doet hij mysterieus.
Tenslotte de vraag wat voor plan-

nen Kas Bendjen nog op stapel
heeft staan voor de toekomst. "Ge
woon feestmuziek blijven maken",
zegt drummer Réne Groot Wassink. Zanger Hans Krabbenborg
voegt daaraan toe dat het een grote
wens van hem is om meer met
theater te doen. "Wij hebben begin
van dit jaar met de band in Theater
Onder de Molen gestaan. Dat is ons
zo goed bevallen dat wij daar meer
mee willen doen. Verder zou ik persoonlijk ook graag met de band een
theaterprogramma voor kinderen
willen maken. Maar voorlopig blijven die ideeën nog even op de
plank liggen. En in het najaar halen we ze er wel weer vanaf. Het
ontbreekt ons nu aan tijd. Want
het moet wel een hobby blijven!"

WarChild-ambassadeur Marco Borsato ontvangt cheque

Veertig jaar Attractiepark Slagharen
Attractiepark Slagharen is dit jaar
veertig jaar jong. Deze mijlpaal
wordt onder meer gevierd met de
komst van twee nieuwe en bijzondere
attracties. Hun namen Free Fall en
Sunny Beach zijn snel ingeburgerd.
Op 29 april werd het veertigjarig bestaan van
het succesvolle attractiepark gevierd met de
opening van Free Fall. Deze attractie is veertig
meter hoog, een meter voor ieder jaar dat het
park bestaat. De bezoekers gaan in 32 seconden naar boven, om in twee seconden de vrije
val naar beneden te beleven. 'Een echte sensatie', aldus directeur van het attractiepark
Henric Bemboom. 'Je ervaart een moment
volledige gewichtloosheid.'
De opening van Free Fall was één van de
hoogtepunten tijdens de viering van het 40jarig bestaan van het succesvolle attractiepark.
Ander hoogtepunt was de donatie van 25.000
euro aan War Child. Onder enorme publieke
bijval nam Marco Borsato als ambassadeur

van War Child de cheque dankbaar in ontvangst. Hij wilde zelf ook de sensatie van Free
Fall ondergaan en ging samen met Henric
Bemboom de hoogte in.
Weer veilig terug op aarde bedankte Borsato
speciaal de oprichter van Attractiepark
Slagharen, J.H. Bemboom, die de cheque
overhandigd had. 'U bent als grondlegger van

Attractiepark Slagharen
gespecialiseerd in kindergeluk. Ik weet één
ding zeker, en dat is dat
we met dit bedrag duizenden kinderen in oorlogsgebieden even iets
gelukkiger kunnen
maken.'
Sunny Beach werd deze
zomer geopend. Het
attractieaanbod werd uitgebreid met de komst
van een echt strand.
Sunny Beach geeft
bezoekers een dubbel
vakantiegevoel. Ze vieren vakantie of gaan
een dagje uit naar een attractiepark en een
zonnige strand. En het is een bijzonder strand,
compleet met ligbedden en een waterspeeltuin
voor de jongste bezoekers.
Met de komst van deze nieuwe attracties kan
Attractiepark Slagharen ook tijdens dit jubileumjaar met zekerheid stellen: Slagharen,

daar geniet je nog het meest!
De publiekstrekker is in 1963 opgericht.
Miljoenen mensen hebben in de loop der jaren
het vijftig hectare grote Attractiepark
Slagharen ontdekt met z'n ruim veertig attracties van wereldfaam, shows en unieke zwembad. Inmiddels ontvangt het attractiepark jaarlijks ruim l ,2 miljoen bezoekers uit binnenen buitenland en behoort daarmee tot de
drukst bezochte attractieparken van
Nederland. Het geheim achter het succes is
simpel te verklaren: diversiteit. Attractiepark
Slagharen wil het meest complete park zijn
voor iedereen; jong en oud.
Attractiepark Slagharen is dit jaar geopend tot
en met zondag 26 oktober, van 10.00 tot 17.30
uur (in het weekend tot 18.00 uur).
De entreeprijs bedraagt 17,50 euro per persoon. De entree is voor kinderen tot en met
driejaar gratis. Attractiepark Slagharen hanteert een all-in entreeprijs. Dat betekent met
één toegangsbewijs gratis en onbeperkt
gebruik maken van alle attracties, voorstellingen en het Bergbad.

Oscar-uitreiking in Italië
Attractiepark Slagharen heeft onlangs de
Italian Parks Oscar oftewel The Golden
Pony ontvangen. Deze prijs werd uitgereikt aan de directie van het park in
Rimini (Italië) tijdens de vakbeurs Park
Show International. De ereprijs is een
initiatief van het blad Games & Parks
Industry.
Attractiepark Slagharen werd onderscheiden omdat 4het park in Europa
opvalt door zijn uitmuntendheid'.

De Italian Parks Oscar was de vierde internationale prijs, die Attractiepark Slagharen
in korte tijd mocht ontvangen. De andere
prijzen waren: opname in de Hall of Fame
van de International Association of
Amusement Parks and Attractions (IAAPA),
een onderscheiding van de BALPPA
(British Association of Leisure Parks, Piers
and Attractions) en de ereprijs van de VDV
(Verband Deutscher Vergnügungsanlagenhersteller e.V.).

Slagharen staat bol van muziek
Bij gezelligheid hoort muziek en
dans. Daarom staat Attractiepark
Slagharen bol van muzikale activiteiten. Regelmatig laten dweilorkesten
en fanfarekorpsen uit het gehele land
hun kunnen horen tijdens rondes
door het park.

In de saloon blijkt dat Nederland
over rasechte cowboys beschikt.
De beste line-dance-verenigingen
promoten elke zaterdag en zondag
hun topsport in de authentieke Crazy
Horse Saloon.

ZWEMMEN IN IJZIGE SFEREN
Zwemmen tussen ijsschotsen en
ijsberen. Dat is mogelijk in het overdekte Bergbad van Attractiepark
Slagharen.
Het overdekte zwembad staat gratis ter
beschikking tot de bezoekers van
Attractiepark Slagharen, die een verfrissende duik willen nemen.
Het Bergbad biedt niet alleen de mogelijk-

heid om in een sfeervolle omgeving te
zwemmen, maar ook de kans om vele uren
door te brengen in een fantasiewereld van
kletterende watervallen, bergen, rotspartijen, sneeuw en ijs.
In deze op iedere vierkante meter weer verrassende accommodatie kan gerecreëerd
worden onder het toeziend oog van ijsberen,
rendieren en pinguïns.

Slapen op uniek vakantieadres

Waar kun je slapen in de schaduw
van een reuzenrad? In Attractiepark
Slagharen natuurlijk. Er zijn diverse
mogelijkheden om in en bij
Slagharen te overnachten.

De jongste bezoekers willen
aan het einde van de dag nog
lang geen afscheid nemen van
de attracties en shows. Een
meerdaags verblijf, met diverse en flexibele aankomsttijden, is dan een unieke oplossing. Vakantiegangers krijgen
als het ware een attractiepark
gratis bij hun vakantie-adres.
Attractiepark Slagharen
maakte in veertig jaar een
opmerkelijke groei door. Wat
in 1963 begon als een eenvoudig vakantiepark met 25
huisjes is nu een recreatie- en
entertainmentbedrijf met een
capaciteit van in totaal 5.000
bedden, meer dan 800 medewerkers en ruim 1,2 miljoen
bezoekers per jaar.
De mogelijkheden om in en bij Attractiepark
Slagharen te overnachten zijn talrijk. Het
attractiepark beschikt over wigwams, vakantiehuisjes en stacaravans. Deze verblijfsaccommc
*s bevinden zich op en rond het

amusementsterrein. Wigwamwereld is te vinden naast het attractiepark. Net als de andere
verblijfsaccommodaties zijn de unieke tenten
van alle gemakken voorzien. Naast een complete inventaris zijn de accommodaties uitgerust met kleurentelevisie, verwarming,
kookgelegenheid, douche, toilet, meubilair en
koelkast. Bij de Wigwamwereld is ook de
camping van het Attractiepark Slagharen te
vinden.
De luxe stacaravans van Colorado City en
twee verschillende typen vakantiehuisjes
staan op het terrein van Attractiepark
Slagharen. De bewoners hiervan brengen dus
hun vakantie door in een attractiepark en hebben daarnaast ook de voordelen van een
vakantiepark. In het park zijn diverse restaurants, eetgelegenheden en een supermarkt. De
bewoners van de diverse verblijfsaccommodaties kunnen tijdens hun vakantie overdag gratis en onbeperkt gebruik maken van de attracties en het zwembad van Attractiepark
Slagharen. Het Bergbad blijft speciaal voor de
vakantiegasten tot 22.00 uur geopend.
's Avonds hebben de vakantievierders ook

toegang tot de gezellige familie-avonden
waarbij bingo, dansorkesten, karaoke en
talentenjachten een hoofdrol spelen.
Op vijf kilometer afstand van Slagharen liggen vakantiehuisjes in Vakantiepark
Collendoorn. De verblijfsaccommodaties zijn
identiek aan die in Slagharen. De gasten krijgen in Collendoorn zelfs nog iets extra's. Zij
hebben tijdens hun verblijf een pony tot hun
beschikking. De dieren betekenen voor kinderen een onvergetelijke vakantie. De jeugd
voelt zich na gratis lessen van een ervaren rijinstructeur al snel een echte cowboy. Bij
Vakantiepark Collendoorn hoort ook een
overdekt zwembad, midgetgolfbaan, supermarkt en recreatiezaal. In deze zaal worden
gezellige familie-avonden gehouden. En wie
overdag Attractiepark Slagharen wil bezoeken, kan dat probleemloos en gratis doen. Er
rijdt op vaste tijden een treintje, de Pony
Express, tussen Collendoorn en Slagharen.
Het gebruik hiervan is, net als de toegang tot
het attractiepark, gratis. Het enige nadeel is
eigenlijk dat de vakantievrienden (pony's)
niet mee mogen in de trein.

** Workshops nieuw initiatief voor beginners

Alweer de achtste wedstrijd
Kleurenpalet
Zaterdag 9 augustus komt de
karavaan van het 'Kleurenpalet
van de Achterhoek' naar Doet. inchem. De deelnemers kunnen 's morgens starten vanuit
de 'Gruitpoort' aan de Hofstraat
2 te Doetinchem.

v

Nieuw zijn dit jaar de drie workshops, waardoor ook mensen die
graag schilderen een steuntje krijgen bij hun werk. Voor deze workshops kan men zich apart inschrijven.
In Doetinchem is de docent-kunstenaar mevrouw Lies Sieverding.
Zij zal de deelnemers meenemen
naar de Oude IJssel bij de oude
brug van Doetinchem.
Voor het eerst kan werk nu ook tijdens de exposities worden verkocht. Die wens kwam naar voren
uit een enquête onder de honderden deelnemers. Dit jaar wordt
ook een scheiding aangebracht
tussen amateur-schilders en schilders die beroepshalve het penseel
hanteren.
Het Kleurenpalet van de Achterhoek is de titel van een unieke teken- en schilderwedstrijd in etap-

pes. De organisatoren hebben het
idee drie jaar geleden 'geleend'
van een soortgelijke wedstrijd in
Bretagne, getiteld 'Couleurs de
Bretagne'.
Het initiatief is afkomstig van de
üonsclub Zutphen, die voor de organisatie een speciale stichting in
het leven heeft geroepen. Doel van
Kleurenpalet van de Achterhoek is
het bijzondere erfgoed van de
Achterhoek onder de aandacht te
brengen van deelnemers en hun
achterban Amateur (en dus nu
ook) beroepskunstenaars krijgen
via het Kleurenpalet van de
Achterhoek een unieke kans om
hun creativiteit te botvieren op de
prachtige natuur en historische
panden en inwoners van Oost
Gelderland. Met het evenement ge
ven de organisatoren niet alleen
de inwoners van Oost Gelderland,
maar ook vakantiegangers uit de
rest van Nederland en buitenland
de kans om hun creativiteit te tonen en vervolgens hun werk te exposeren.
De manifestatie heeft nog plaats
op de zaterdagen tot en met 23 augustus. De deelnemers zitten

steeds in een andere gemeente en
tekenen of schilderen een van de
onderwerpen die door de organisatie zijn uitgezocht. Men is daarbij
volkomen vrij in de keuze van de
voorgestelde onderwerpen en de
wijze van uitvoering.
Aan het eind van elke schilderdag
wordt het ingeleverde werk beoordeeld door een deskundige jury en
tentoongesteld. Aan het eind van
het seizoen is er een overzichtstentoonstelling van de winnende werken.
De laatste data en plaatsen zijn: 9
augustus Doetinchem, 16 augustus Bredevoort, 17 augustus
Anholt (Dld.) en 23 augustus Hengelo (Gld.). De slotmanifestatie is
op zaterdag 30 augustus in het
stadhuis van Zutphen.
Er zijn nog twee workshops in
Doetinchem en Bredevoort. Deelnemers aan de workshop krijgen
de gelegenheid om onder leiding
van een docent-kunstenaar te werken aan een eigen kunstwerk.
Deelnemers moeten hun eigen
materiaal meebrengen. Er is per
workshop plaats voor twintig personen.

Ie Damestoertocht voor antieke
tractoren op 9 augustus

Wat is een Abobon?
De Abobon is een cadeaubon die
inwisselbaar is voor een abonnement op een tijdschrift naar
keuze. De bon is exclusief verkrijgbaar en verzilverbaar op
www.abobon.nl. De bon is verkrijgbaar in verschillende
waarden.
EEN ABOBON GEVEN?

Als je naar de site gaat kan je één of
meerdere bonnen
bestellen.
Binnen 2 a 3 werkdagen heb je de
bon, met een mooie geschenkenvelop, in huis. Er zit dan ook een acceptgiro bij voor de betaling. Als 2 a
3 dagen wachten te lang duurt dan
kan de bon evt. ook meteen geprint
worden. Handig als je bijna naar
een verjaardag gaat, maar nog
geen cadeau hebt. Een kleurenprinter wordt hierbij aanbevolen.
EEN ABOBON GEKREGEN?

Waar gegeven wordt, daar wordt
gekregen. De gelukkige ontvanger
van de Abobon gaat ook naar

www.abobon.nl en toetst het unieke bonnummer in. De bonwaarde
kan nu besteed worden. Hij/zij kan
een zelf een keuze maken uit bijna
80 titels met elk (meestal) eenjaar-,
halfjaar-, en proefabonnement. Een
greep uit het aanbod: VT Wonen,
Aktueel, Viva, Computer Idee, Margriet, Autoweek, Vrij Nederland,
Sportweek, Panorama, Avantgarde,
etc. Als het bedrag van het abonnement hoger is dan de bonwaarde
dan dient het restbedrag bijbetaald
te worden.
ACHTERGROND

Bij de meeste bladen is het mogelijk om een cadeauabonnement te
kiezen. Maar als je niet weet welk
tijdschrift de persoon in kwestie
leuk vindt, dan biedt de Abobon
uitkomst. De ontvanger van de bon
kan zelf een tijdschrift met bijbehorend abonnement kiezen uit het
aanbod. Abobon.nl, Zutphenseweg
109, 7251 DN Vorden, auke.marke
rink@abobon.nl.

Ledenvoordeel bij de
Overgangsconsulente
De Overgangsconsulente biedt
leden van Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland een jaarabonnement op Women's Care aan
bij een consult
Dit is een tijdschrift rondom de overgang. In het verleden kregen leden
een korting op het consult. De reden
van deze verandering is dat het con-

sult door verschillende zorgverzekeraars wordt vergoed. José la Croix is
Overgangsconsulente van Care for
Women, een landelijke organisatie
die zich richt op de zorgverlening
aan vrouwen in de overgang. Voor
het maken van een afspraak in Baak,
Zutphen of Doetinchem kan men
bellen naar J. la Croix op werkdagen.
(Zie advertentie.)

Open Huis Warme Handen,
centrum voor Reiki en Ki
Het is met Reiki vaak als de
klok en de klepel. Mensen hebben er wel van gehoord maar
waar het nou precies over
gaat
Reiki is een universele
energie die doorgegeven wordt
door de handen van Reiki-behandelaars. Lia en Jan van 't
Veen hebben al jaren een praktijk aan huis in Reiki en de bewegingsleer Ki. Beide zijn ze opgeleid tot Reiki-masters en geven naast behandelingen ook
cursussen en workshops.
PRAKTIJKRUIMTE
De aanleiding voor de open dag op
16 augustus is de verbouwing van
hun huis. Die verbouwing maakte
een ruime praktijkruimte mogelijk.
Dit maakt voor üa en Jan het werken prettiger omdat de huiskamer
tot voor kort dienst deed als cursusruimte voor groepen. Voor zowel cliënten als cursisten is de
nieuwe ruimte ook een vooruitgang omdat er gewoon wat meer
ruimte is. Voor (oud)cursisten en
cliënten is het open huis dan ook

De organisatoren van de damestoertocht, Suzanne Nijenhuis en Esther Dijkema, op een Guldner Spessart.
Fotografie: Henk van Gemmert uit Zutphen.

een leuke mogelijkheid om eens te
kijken hoe üa en Jan nu werken.
Ervaren van Reiki
Voor mensen die altijd nieuwsgierig waren naar het hoe en wat van
Reiki en Ki is het natuurlijk een
uitgelezen kans om vrijblijvend
kennis te maken met Reiki en de
beoefenaars.
Omdat Reiki en Ki methodes zijn
die er toe uitnodigen om ervaren
te worden kunnen er ook korte behandelingen gegeven worden. Tijdens het open huis zijn deze behandelingen natuurlijk niet bedoeld om echt een kwaal te helpen
genezen. Toch kan er in een kwartiertje al wel beleefd worden hoe
ontspannend en weldadig een Reiki-behandeling is.
Voor een kopje koffie/thee wordt
natuurlijk gezorgd.
Open Dag Warme Handen, centrum voor Reiki en Ki, Dr. van der
Hoevenlaan 18, 7211 AL Eefde.
Zaterdag 16 augustus. Meer info:
www.warmehanden.nl. Zie ook de
advertentie.

Eerste honingmarkt op de
Houtmarkt te Zutphen

Op zaterdag 9 augustus is het zover, dan wordt voor de eerste keer
een tractortoertocht speciaal voor
dames gereden. Naast het feit dat
_ alleen dames mogen deelnemen
aan deze toertocht, ligt ook de organisatie in handen van dames. De
organisatie bestaat uit de Vordense Suzanne Nijenhuis en de Barchemse Esther Dijkema. De beide
dames rijden zelf vaak mee met
tractortoertochten en nemen actief deel aan tractorshows.

dames van de partij zijn. Terwijl
dames net zo goed kunnen tractorrijden als heren. Om meer dames
achter het tractorstuur te krijgen,
is dan ook het idee ontstaan om
een speciale tocht voor dames te
organiseren.

ca 30 kilometer langs de Vordense
kastelen gaan rijden.
De lunchpauze wordt gehouden
bij familie Wesselink aan de Rietgerweg 2 in Vorden. De lunch
wordt verzorgd door Siward Dijkman en André Wesselink.

De Zutphense afdeling van de
Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt
houdt op zaterdag 9 augustus
weer een honing- en milieumarkt op de Houtmarkt in Zutphen.

Zaterdagochtend 9 augustus is de
aanvang en inschrijving van de
tocht op boerderij en SVR camping
De Prinsenhoeve aan de Mosselseweg 3 in Vorden.

Het valt tijdens deze tochten en
shows op dat er altijd maar weinig

De start vindt daar plaats waarna
de dames een mooie tocht van cir-

Tijdens de toertocht worden de dames begeleid door verkeersregelaars op motoren.
De damestoertocht van 9 augustus
wordt onder auspiciën van de
OTMV (Oude Tractor en Motoren
Vereniging) afdeling Gelderland
gereden.

De imkers zijn het hele seizoen bezig om te zorgen voor een honingproduct.
Het gunstige weer heeft ervoor ge
zorgd dat er een aanvoer is van
Nederlandse bloemen- en raathoning van prima kwaliteit. Bovendien kunnen belangstellenden

door een imker worden geïnformeerd over het houden van bijen
als hobby.
Ook is er een observatiekast met
een bijenvolk aanwezig. De imkerij is dus niet alleen zomaar een
fascinerende liefhebberij, maar is
bovendien onmisbaar voor de
vruchtvorming van veel heesters,
bloemen en bomen.
Een bezoekje aan de bijenstal is
erg leuk en leerzaam. Voor groepen, jeugd en volwassenen heeft
men een introductiecursus over
de honingbij en het imkeren.

www.financial-freedom.nl

OPRUIMING

Ook in uw regio kent
de Bos Makelaardij og
prima de weg!
Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

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

Tuinmeubelen

Korting

DANCING

DISCOTHEEK

A .S Zaterdag m de balustrade zaal!
^fc

^V

M

l

•

•

•

o.a. van

581 deBos

Hartman, Royal Garden, Sky Vision

10-30%

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

10-40%

Enkele kussens
voor de helft van de prijs op = op
Picknicktafels

20%

diverse showmodellen

KT

Brother!!

Zomercollectie kleding

STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide collectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Theater
Onder de Molen
Vorden
Lindeseweg 29, Vorden

Verhalen en muziek

nu op gehele collectie o.a. Bjornson,
Life Line, Vlach, Bram's Paris
15-20%

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER
Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud
voegwerk
• reinigen
• voegen
• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
« (0544) 37 70 08
BORCULO
w (0545) 27 33 20
FAX: (0545) 27 47 43

2 munten 2 munten ? munten 2 munten

Op = op:

^ - •• - *««. - " * „ •

Bloempottenset 5 stuks

€ 4.95

Waterpartijen
nog enkele showmodellen

10-40%

Kom gerust eens kijken bij:

GOOSSENS

Het cement
tussen
vraag en aanbod!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boscriker.nl

•F

Dance keldiFTdance, trance en RCB
Super zomerfeest!! Dit mag je niet missen..

Bobbus
opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
V.O.F.

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

UEBERLE

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,
voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* 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

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Vraag eens naar de zeer ruime mogelijkheden.
Telefoon f0575; 55 10 10.

JUK uw tapijtspeciatist
uw trap bekleed
met een oersterk tapijt
keuze uit meer don 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor stee/,*

€ 185,°°

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

voor

Contactjes?

stier i

n

Zomerjassen
nu met 25% korting.

woensdagavond
6 augustus.
Aanvang 2CKOO uur.
Zaal open 19.30 uur.
Reserveren (OS75) 55 69 87 of
www.theateronderdemolen.nl

Tota

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,
prijzen vanaf € 795.-.
Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een
prijsopgave!
Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 458697/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Restanten
uitzoeken

25,50,75,-

"Broccoli is één
stuk vitaminen!

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS

BESTSELLER!
jEGARANDEERD
NERGENS
30EDKOPE

i

GOEDKOPER

Broccoli

Varkenshaas
lang

500 gram

500 gram
BESTSELLER!

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

ARANDEERD

NERGENS

RGENS

GOEDKOPER

EDKOPER

PLUS
Huiswijn
Rood, rosé,
wit droog of
wit halfzoet.
Fles 1 liter

Wilco Looyen
medewerker aardappelen, groenten en fruit
PLUS Woudhoek in Schiedam

Queens
Soft-ice assorti
Doos 900 ml.

Fijn volkoren
brood
Heel ca. 800 gram

PLUS
Frisse ffruitdrank
Diverse smaken
Literpak

Campina/
Friesche Vlag
Karnemelk
LiterpakJkTO"

49
Danoontje
Dubbelsmaak
Set 6 bekertjes
a 50

Huggies Beginnings, Freedom
of Adventurers Diverse maten
Pak 42-84 stuks 17.99

2 pakken

Witte druiven

Victoria
Kilobak

25J

OO

Smiths Bugles
100 gram
of Doritos
Diverse smaken
Zak 150/200 gram

o:

79

Verse worst
Kilo

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

u

GEGARANDEERD

NERGENS

Verse zalmfilet
Toscane
Heerlijk voor op de barbecue
250 gram

99
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

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

GOEDKOPER

PLUS
Gemengde sla
Zak 200 gram

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
vr da
'J 9 8.00-21.00
zaterdag 8
°

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

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vr da
'J 9 8.00-21.00
zaterdag 8
°

www.plussupermarkt.nl
32/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 augustus 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

pgete

e este

