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Opening Yvonne Mode
Speciaalzaak voor de jeugd

Donderdag l augustus opende
Yvonne van der Burg aan de
Zutphenseweg haar mode- spe-
ciaalzaak voor de jeugd.

Het betreft hier kinderboven-
kleding van O jaar tot en met circa
14/15 jaar. Ze heeft een ruime
sortering broeken, truien, jassen,
hesjes etc. Voor "elck wat wils" van
bekende merken. De herfst- en
wintercollectie is reeds aanwezig.

De overheersende kleuren zijn: ro-
se, oranje, lavendel. Binnenkort
wordt deze collectie gecomple-
teerd met accessoires zoals hoe-
den, petten, sjaals. In december
komt er ook nog badkleding bij.

Het is een kindvriendelijke winkel
geworden met een "lage drempel",
met andere woorden iedereen kan
daar zo binnenstappen en even
rondneuzen. Voor de kleine kinde-

ren is er een aankleedkubus, de
kleintjes hoeven dus niet in de
paskamer.
De vriendin van Yvonne, Irma
Rouwhorst, heeft er ook het hare
toe bijgedragen om de winkel een
leuke uitstraling te geven. Yvonne
van der Burg hoopt en verwacht
dat deze mode-speciaalzaak een
aanwinst voor Vorden zal zijn en
een aanvulling op de bestaande
zaken in het dorp.

Geen opvang asielzoekers meer na 31 oktober:

COA sluit AVO Kranenburg
Het Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers heeft besloten om
de AVO Kranenburg per 31 ok-
tober te sluiten. De reden voor
deze vroegtijdige sluiting is de
terugloop van het aantal asiel-
zoekers in Nederland.

Volgens Johan van der Valk van
het Centraal Orgaan Opvang Asiel-
zoekers (COA) komen er op dit mo-
ment veel minder asielzoekers
naar ons land dan een jaar gele-
den. Daarnaast voert de overheid
de laatste jaren een actiever terug-
keerbeleid. "Wij hebben er dan
ook bewust voor gekozen om de
panden die wij in eigen beheer
hebben voorrang te geven. De ove-
rige locaties stoten wij zo veel mo-
gelijk af', zegt hij.

Het college van Burgemeester en
Wethouders van Vorden had nog
tot l januari 2003 toestemming
verleend om in het voormalige
klooster asielzoekers onder te
brengen. Het COA maakt hier dus
geen gebruik van. Op dit moment
verblijven er nog 65 asielzoekers in
Kranenburg. Dat is al een flink
aantal minder dan enkele maan-
den geleden. "Gemiddeld zaten er

altijd zo'n tachtig bewoners. Wij
hebben er heel bewust voor geko-
zen om de komende maanden
geen nieuwe asielzoekers meer in
Kranenburg te huisvesten", aldus
Van der Valk.

ZORGHOTEL
Eigenaar Wolborgh Projectontwik-
keling is van plan om in het kloos-
ter woonzorgappartementen on-
der te brengen in combinatie met
een zorghotel. "De plannen zijn
klaar en financieel helemaal door-
berekend. Op dit moment zijn wij
in onderhandeling met een partij
die dat hele project moet gaan ex-
ploiteren. Want dat doen wij niet
zelf. Ik hoop dat we in oktober de
onderhandelingen kunnen afron-
den en de plannen bij de gemeen-
te kunnen indienen", zegt direc-
teur Gerrit Hulshoff.

Als de bestemmingsplanwijziging
snel wordt doorgevoerd, kan er in
de loop van volgend jaar worden
gestart met de verbouwing van het
klooster. Hulshoff denkt dat de
nieuwe invulling van het klooster
uitstekend past binnen de Kranen-
burgse gemeenschap.

"Ik verwacht dat ze daar in Kra-
nenburg geen problemen mee
hebben", zo zegt hij. Volgens Huls-
hoff is er behoefte aan woonzorg-
appartementen in Nederland. Hij
verwijst daarbij onder andere naar
het voormalige hotel De Gouden
Leeuw in Keppel waar ook woon-
zorgappartementen zijn onderge-
bracht. "Wij zitten te denken aan
een hele brede doelgroep. Dus niet
alleen ouderen, maar ook mensen
die in verband met een revalidatie
tijdelijk in het zorghotel zitten",
zegt hij. Ook het verblijf van toe-
risten in het hotel sluit de direc-
teur van Wolborgh niet uit.

KRANENBURGS BELANG
Voorzitter Frits Heidema van Kra-
nenburgs Belang is blij met de
plannen van de Hengelose project-
ontwikkelaar. "Het gaat ons om
het aanzien van het gebouw en de
directe omgeving. Op dit moment
arriveren er dagelijks bussen vol
met toeristen die een bezoek bren-
gen aan het museum in de kerk.
Het is dan jammer dat ze tegen
een verpauperd klooster aankij-
ken. Woonzorgappartementen in
combinatie met een zorghotel

lijkt me een prima invulling van
het pand", zegt hij.

Terugkijkend op de afgelopen jaren
moet Frits Heidema concluderen
dat er nagenoeg geen problemen
zijn geweest met de asielzoekers in
Kranenburg. "Wat dat betreft
moet ik het COA een groot compli-
ment geven. Je kunt niet zomaar
iedere asielzoeker plaatsen in een
kleine gemeenschap als Kranen-
burg. Daar hebben ze altijd heel
goed rekening mee gehouden",
zegt hij. Volgens Heidema is de
weerstand onder de Kranenbur-
gers in de loop van de tijd flink af-
genomen. "De mensen zijn wat
milder geworden. Zeker ook om-

dat er nagenoeg geen problemen
zijn geweest."

De voorzitter van Kranenburg Be-
lang spreekt zelfs van een kleurrijke
periode. "Zeker voor de kinderen
op basisschool De Kraanvogel. Zij
zijn met diverse andere culturen
in aanraking gekomen. Voor de
school is het zelfs erg jammer dat
het AVO Kranenburg nu dicht gaat.
Er zijn de afgelopen jaren name-
lijk allerlei investeringen gedaan.

Maar ja, we moeten verder. We hopen
dat de plannen van Wolborgh zo
snel mogelijk kunnen worden uit-
gevoerd. Want het zou jammer
zijn als het klooster lang leeg staat."
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 augustus (zendingszondag) 10.00 uur ds. GJ. Tiggelaar (Velp).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag IJ augustus 10.00 uur dhr.J. Koudijs (Doetinchem).

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 augustus geen dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 augustus 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 augustus 10.00 uur woord- en communieviering m.m.v.
Rouw- en Trouwkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 augustus 17.00 uur eucharistieviering met Dameskoor.
Zondag 11 augustus 10.00 uur woord-/communiedienst met Herenkoor.

Weekendwacht pastores
11-12 augustus F. de Heus, Zutphen, tel. (0575) 52 69 65.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende 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 huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.

Tandarts
10-11 augustus?A. Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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 gezinsle-
den 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

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 ge-
meld 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 Weh-
me)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie. tel.
(0575) 55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 8.8 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: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs
(0575) 44 19 42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan
20a. Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12
56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum HetJebbink4a, tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 ;20.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00
uur. Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575)
55 66 68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling
(0900) 20 21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
drie-hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop-
spreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude
Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen
van 9.00- 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden
een dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 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.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoop-
en, tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00
uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Slank en fit. Vraag Jema
Bruggink hoe dat zit. Tel.
(0575) 46 32 05.

• Na de vakantie lekker aan
de eigen koffie. Deze maand in
de reclame Residentie koffie,
ook cafeïnevrije koffie!
Wereldwinkel Vorden.

• Pas in Vorden komen wo-
nen, afscheid van onze oppas.
Graag zoeken we nu een
nieuwe oppas. Groetjes van
Daniël (3) en Rosan (1). (0575)
55 59 87.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
553283, b.g.g. 0651106955.

• Te koop: marmer camee
vensterbanken, diverse breed-
tes en diktes. Kunnen op maat
geleverd worden. Tevens te
koop: afkortzaag en ketting-
frees. Tel. (0315) 65 15 22 of
06 50502680.

• Vrouwelijke trainer vraagt
wegens voltooide baan (in
Frankrijk): woonruimte in
Vorden of omgeving. Stilte,
respect buitengebied. Reacties
graag via tel. (0575) 55 26 88.

• Te koop: hooi, € 2.- per
baal. Tel. (0575) 55 91 56.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt
a contant. Tel. (0543) 45 13 11.

• David Olney, Erve Kots Lie-
velde, zaterdag 10 augustus,
21.00 uur, €10.-. Info-res.
(0544) 37 37 01. www.stoneval-
ley.nl

• Vanaf nu weer snijbloemen
te koop van eigen kweek. Ook
volop zonnebloemen. J. Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Te koop: prei-, andijvie- en
boerenkoolplanten. Heuskes,
Wuusweg 2, Toldijk, tel. (0575)
46 12 59.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 30 81 en 55 16 73.

• De hele maand nog oprui-
ming! Kom kijken voor de
leukste cadeautjes bij Wereld-
winkel Vorden.

• Helaas, onze huishoudelijke
hulp kon niet mee verhuizen
naar Vorden. Daarom zijn we
op zoek naar iemand in deze
buurt voor 4-7 uur per week
i.o. Tel. (0575) 55 59 87.

• Theater Onder de Molen:
Verhalen en muziek, woens-
dag 7 augustus, 20.00 uur. Re-
serveren via (0575) 55 69 87 of
de VW (55 32 22).

In verband met vakantie
zijn wij

GESLOTEN
vanaf maandag 12 aug.
t/m maandag 26 aug.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24 - 7255 NW Hengelo (Gld)

Voor diïru>ende storingen zijn wij
telefonisch bereikbaar

Telefoon (0575) 46 74 37

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie .com

Horren en
hordeuren

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraal 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

Paardenbrok:
Besterf/ Havens

Equiral Horse-Powor

Hartog Kasper Fauna Food

Fyto Dodsen & Horre/

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Reparatie • in- en verkoop
• radio en iv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Op trollenbezoek in

Noorwegen?

Dan eerst naar:

Reisbureau *
Vorden

Vorden, Zutphenseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

Met uw Echte Groenteman op de Franse toer...

VIVE LA FRANCE-WEKEN
Geldig maandag 5 t/m zaterdag 10 augustus.

Franser kan het niet!

Parijse rauwkost
200 gram €

149
Uit Nieuw-Zeeland...

Zespri kiwi
500 gram

149
Vers gesneden...
gemengde sla
100 gram

Even wokken ... en klaar!
bakschotel Napoleon
500 gram € 249

,089

Versgeschrapte WOrtGlt]6S 500 gram

Uit de Franse zon...
abrikozen
500 gram €

Veldverse

Hollandse boontjes
500 gram. € 049

O?9

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

De Echte Groenteman Vorden wenst u een fijne vakantie!

Win 'n Mega-Monsterkoek
Met de verschrikkelijk leuke klenrwedstrijd. Ook te winnen:
een van de 100 Raad Je Plaatje spellen van Monsters & Co!

Kersen-
bavaroisevlaai

550 075
m groot € O*klein €

Appelkruitnelvlaai
550

m

Aanbiedingen geldig van 5 t/m 12 aug. 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon en dochter

Hugo
Willem Rutger

en

Hse
Alien Magdalena

geboren op 30 juli 2002.

Hans en Ina de Leeuw-Slöetjes

Schuttestraat 8a
7251 MX Vorden
(0575) 55 44 93

Voor bezoek graag even bellen!

........ ............ — ..........

Op maandag 19 augustus a.s. hopen wij sa-
men met onze kinderen en kleinkinderen ons
50-jarig huwelijk te vieren.

Ab en Annie Derksen

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur bij Hotel
Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo (Gld.).

Tramstraat 8
7255 AB Hengelo (Gld.)

J

„De Heer is mijn Herder"

Toch nog onverwacht is uit ons midden weggenomen
onze lieve papa, opa en vriend

Hendrik Rietman
weduwnaar van Geertruida Rietman-Klein Bennink

* Vorden, 21 mei 1922 t Vorden, 29 juli 2002

Almen: Gerrie en Hans
Birgit en Demy

Arnhem: Jenny en Archibald
Cindy en Patricia

Doetinchem: Henny en Jopie
Jody en Jaquin

Vorden: Tmus Smallegoor

Eldersmaat 1
7251 RJ Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 2 au-
gustus.

Toch nog geheel onverwacht is uit onze familiekring
heengegaan onze lieve broer, zwager en oom

Hendrik Rietman
weduwnaar van G. Klein Bennink

op de leeftijd van 80 jaar.

Warnsveld: J. Heijink-Rietman
G.A. Heijink

Vierakker: J. Heuvelink-Rietman
D. Heuvelink t

Wichmond: J. Heerink-Rietman
G. Heerink t

Barchem: J. Rietman
G.J. Rietman-Pardijs

Vorden: H. Gosselink-Rietman f
H. Gosselink
M.G. Gosselink-Ruesink

Neven en nichten

Vorden, 29 juli 2002

Kijk voor nieuws ook op:
www.contact.nl

Verdrietig om het afscheid geven wij kennis van het
overlijden van onze vader en grootvader

Gerrit Jacob Heersink
eerder gehuwd geweest met A. Hartelman t

en B. Pardijs t

* 3 augustus 1917 t 31 juli 2002

Ineke en George
Pienke, Martje, Willemijn

Sjennie en Jaap
Erna, Martine, Jaco

Geert en Willy
Martine, Roderick

Jim en Beppie
Lidwien, Marre, Carlijn

Mare en Gracia
Don, Elian

en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
J.M. Heersink
Smidsstraat 3
7251 XS Vorden

Onze dank gaat uit naar de medewerkers
van verzorgingshuis „De Wehme".

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 au-
gustus.

Ons bereikte het bericht dat op 88-jarige leeftijd is
overleden de voormalig directeur van de Rabobank
Vierakker, de heer

Th.J. Verwoolde

Tot aan zijn pensionering heeft de heer Verwoolde zich
ingezet voor de relaties van de bank in Vierakker en
Wichmond.

We wensen zijn familie alle sterkte toe.

Bestuur, Raad van Toezicht,
Directie en medewerkers
Rabobank Graafschap-West

Uw blijken van medeleven en belangstelling na het
overlijden van

Cornelia de Weerd-Kersten

hebben een diepe indruk op ons gemaakt.

Wij willen u daarvoor heel hartelijk bedanken.

Fam. de Weerd

Vorden, augustus 2002

'"::;_:- • •

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag 8 augustus tot en
met woensdag 21 augustus 2002, ter gemeentesecreta-
rie, sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter
inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van
de Monumentenwet 1988 van het bestuur Parochie
Christus Koning H. Antonius van Padua, voor het res-
taureren van:

• het orgel;
• het exterieur;
• de polychromie,

van de St Antonius van Padua kerk, Ruurloseweg 101 te
Kranenburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Vorden, 7 augustus 2002,

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
T.M. van Hunnik E.J.C. Kamerling

Lekker lang aftersunnen.

Zeeuws spek A79
WO gram € \Jm

4 gemarineerde _QQ
halve kipfilets €

^^ Barbecuechops
700 gram €

Kalkoenbiefstukje
700 gram €

Tomatensalade
700 gram €

O?»
O?9

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds !<)()«

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde aclivs voor
onderhoud aan bestaande monumenten

ZC XI Is:

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

Bedrijf en showroom: (icrritscnwcg 6
(Industrieterrein 'De Mars' l.o. Woonboulevard liijerkamp)

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

GEMEENTE
VORDEN

HERNIEUWDE PROCEDURE

Burgemeester en wethouders maken bekend met vrij-
stelling ex artikel 19, eerste en tweede lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening medewerking te willen verlenen
aan het plan voor de nieuwbouw van het politiebureau
en 10 appartementen op het perceel Raadhuisstraat 3-
5 te Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen
en de ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstelling ligt
met ingang van maandag 12 augustus tot en met 8 sep-
tember 2002 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek
en op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons
kenbaar te maken. Degenen, die tijdens de eerste pro-
cedure een zienswijze hebben ingediend en hun ziens-
wijze willen handhaven of aanvullen, dienen opnieuw
schriftelijk te reageren.

Vorden, 7 augustus 2002,

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
T.M. van Hunnik E.J.C. Kamerling
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• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

• Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur

• woensdag
van 14.00 tot 17.30 uur

• donderdag
van 14.00 tot 17.30 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 20.30 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

t/m zaterdag 17 augustus:
dinsdag t/m zaterdag
10.00 tot 12.00 uur.

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om ver-
gunning (art. 3:44 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt
met ingang van 9 augustus 2002 tot en met 20 september 2002, ter inza-
ge het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

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

de heer RA.Th. Zents
Larenseweg la
251 JL Vorden
een nieuwe vergunning voor een
agrarisch bedrijf
6 maart 2002
Larenseweg la
Vorden, sectie L, nr. 402

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 21 septem-
ber 2002.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard be-
sluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de koetsentocht gelden parkeerverboden op 11 augustus
van 07.00 tot 18.00 uur op de:
- Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot de Schimmeldij k;
- Vordensebosweg;
- Ruurloseweg tussen de rotonde Dorpsstraat en de Schuttestraat;
- Horsterkamp tussen de Vordensebosweg en de Ruurloseweg

OUWAANVRAGEN

Plaats
Schuttestraat 7

Kruisdijk l

aanvrager
Provisoren
v/h Burger-
weeshuis Zutphen
Mts. Wagenvoort

Gazoorweg 4a AG. Winkel

fam. Frankemölle

inhoud
Vergroten
ligboxenstal

Vergroten
ligboxenstal
Vergroten
woning
Vergroten
keuken

datum ontvangst
26-07-2002

29-07-2002

29-07-2002
3007-2002Ludger 20,

Wichmond
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

aï" VERGUNNINGEN

bouwen

plaats
Emmalaan l

Den Elter-
weg 107

Pieter van
Vollenhoven-
Iaan4

aanvrager
E. Bouwmeester

A.J. Berenpas

J.J. Weenk

inhoud
Gewijzigd
uitvoeren
bouwplan
woning
Inpandig
vergroten
woning
Plaatsen
dakkapel

vrijstelling
Overschrijding
bebouwings-
grens

Hoetinkhof 181 H.E. Messing

Nieuwstad 21 K. Ubink

gebruiken (brandpreventie)

Plaats aanvrager
Dorpsstraat 8, Kwalitaria
Vorden 'De Buurman'

aanvrager
Woningcorporatie
De Stiepel

slopen

Plaats
Hoetinkhof
41 t/m 47,
57 t/m 61 en
67 t/m 81 (oneven)
Den Elter- A.J. Berenpas
weg 107

diversen

Het Wiemelink De Klimboom

Vergroten garage/
bergruimte
Vergroten woning/
bergruimte

inhoud

Gebruik cafetaria/partycentrum

inhoud
Gedeeltelijk slopen van
15 dakkapellen
(asbest, dakbedekking)

Slopen asbest ventilatieschacht

Festiviteiten 10-jarig bestaan
op 14 september 2002

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

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENVT

G R O I N T E - , F U U I T -
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O

EEN BETER
MILIEU BEGINT

BIJ JEZELF



GROTE FINALE
4 DOLLE DAGEN

Kortingen van 50% tol 80%
op kleding en schoenen.

Spalstraat 32 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 18 84

In de maand augustus:
15% korting op Teak

Straight Line kasten en tafels

Artdeco
tafels

(diverse muien)

Artdeco
klein-

meubelen

Lederen
fauteuils

Complete
kersen

collectie

*" Bedrijventerrein "De Mars"
Dreef 18d Zutphen - Tel. 0575-548304
Bezoek onze collectie op internet

WWW.ANTIEKMEUBELSTORE.NL

Voor
het betere
teakhout

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Kijk voor
nieuws
ook op;

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggeloar'
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

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

Con-
tactjes?

Voor opgave:
tel. (0575)
55 10 10

Wie wil ons team
komen versterken?

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys is 20 juni 2002
heropend.

EN HOE!
Dankzij de geweldige drukte hebben wij extra personeel
nodig.

2 kassamedewerkers
voor 24 uur per week of meer.

l versmedewerkster
voor de afdeling vleeswaren, brood, kaas, vers vlees, voor 24 uur per week of meer.

Bent u: • goed gemotiveerd
• goed om in teamverband te kunnen werken
•flexibel
• een aanvulling op ons team.

Schrijf een sollicitatiebrief naar:
Super de Boer Grotenhuys,
Dorpsstraat 18,7251 BB Vorden
ter attentie van de heer Grotenhuys

HERHAALDE OPROEP

Gevraagd met super, super, super spoed:

2 hulpkrachten
vanaf 16 jaar.

Allround
cafetariamedewerker/ster

vanaf 18 jaar, voor 25 tot 38 uur per week.
Ervaring niet vereist, goede motivatie en teamspirit wel.

Bellen naar Kwalitaria 'De Buurman' en vragen naar Arjan.

Door de krappe personeelsbezetting blijven we de dinsdag gesloten.

CAFETARIA - PETIT RESTAURANT

'DE BUURMAN'
Dorpsstraat 8 • Vorden

Dinsdags gesloten. Tel. (0575) 55 43 55

KWALITA

350.000 kinderen blijven de hele zomer thuis.
Wellicht kijken uw (klein)
kinderen altijd erg uit
naar de zomervakantie.
Logisch, want niet alleen
zijn ze vrij van school, ze
gaan ook nog op vakan-
tie! Maar wist u dat er ja-
rlijks zo'n 350.000 kinde-
ren de hele zomer thuis
zitten? Omdat er bijvoor-
beeld thuis geen geld is
om op vakantie te gaan.
Speciaal voor hen betaalt

Jantje Beton kindervakan-
ties.

Een kindervakantie kan
heel belangrijk zijn
Zo kon Jimmy, die na de
scheiding van zijn ouders
in een Blijf-van-mijn-
Lijfhuis verbleef, toch nog
op vakantie. Hij vertelt:
"Het vakantiekamp was
een plek voor mij om te
ontsnappen aan de rotsi-

tuatie waarin ik zat. Op
zo'n kamp kon ik dan
gewoon weer lekker een
balletje trappen of met
andere kinderen spelen.
Dingen die ik in het dage-
lijks leven niet kon doen.
Ik keek er het hele jaar
naar uit en nog steeds be-
waar ik mooie herinnerin-
gen aan deze vakanties."
Inmiddels is Jimmy een
aantal keren zelf als vrij-

williger mee geweest. Hij
weet als geen ander hoe
belangrijk deze vakanties
voor kinderen zijn.

Help mee!
Help Jantje Beton om zo-
veel mogelijk kinderen op
vakantie te kunnen laten
gaan. Bel voor meer infor-
matie (030) 244 70 00 of
via e-mail: info@jeugd-
fonds.nl. Of doneer direct

een bedrag op giro 1247
ten name van Jantje Be-
ton, onder vermelding van
kindervakanties. Namens
alle kinderen: hartelijk be-
dankt!

Jantje :on
Postbus 85233,

3508 AE Utrecht
(030) 244 70 00

www.jeugdfonds.nl



Expositie Fjord in Beeld

De Barchemse paardenfoto-
graaf Arjan Wijnstra exposeert
originele foto's van het Noorse
Fjordenpaard in Galerie De Bis-
schop in Hummelo van 8 au-
gustus tot en met l september.

De foto's laten het Fjorden-
paard zien aan het werk in de
wei, in de sport en op de boer-
derij.

Wijnstra fotografeerde de Fjord in
binnen- en buitenland. Hij reisde
diverse malen naar Noorwegen en
zette zijn ervaringen met de stoere
bergpaardjes en de eigenaren op
geheel eigen wijze op papier. Sa-
men met de schitterende foto's re-
sulteerde dat in het fotoboek
'Fjord in Beeld' (Elsevier, ISBN 90
5439 115 4), dat vorige maand is
verschenen. De expositie toont

hoogtepunten uit de reportages
die Wijnstra voor het boek maak-
te. Galerie De Bisschop is te vinden
aan de Broekstraat 13, even buiten
Hummelo, en is geopend op vrij-
dag-, zaterdag- en zondagmidda-
gen.

Ook kan men er terecht op afspraak
via telefoon (0314) 38 11 21, of 06-
51837889. De toegang is gratis.

Kastelenrit met Deense inbreng
De aangespannen vereniging
"In de Reep'n" uit Vorden or-
ganiseert komende zondag 11
augustus voor de 26e keer de
"Kastelenrit".

Onder de ruim honderd deelne-
mers die zich voor deze rit met au-
thentieke aanspanningen hebben
ingeschreven, bevindt zich ook
Bjarre Christiansen uit Fibaeck die
met een eigen rijtuig, getrokken
door twee Friese paarden, zal deel-
nemen. De Deen is met zijn gezin
in Nederland op vacantie en vindt
het een leuk idee om aan de rit
deel te nemen.

De rit leidt de deelnemers langs
verschillende prachtige kastelen
die Vorden rijk is en niet te verge-
ten door het fraaie landschap. le-
derjaar trekken deze aanspannin-
gen enkele duizenden toeschou-
wers. De start is 's morgens vanaf
kasteel Vorden. Tijdens de rit, die
bestaat uit een ochtend en mid-
daggedeelte kan het publiek op de
kasteelweide genieten van een af-
wisselend showprogramma.

Zo zal Appie Kamps uit Lange-
boom aanwezig zijn met een de-
monstratie met politiehonden.
Aris van Schagen uit Wieringer-
werf geeft met zijn paarden een
vrijheidsdressuur, terwijl Martine
Weichert uit Apeldoorn laat zien
wat verstaan wordt onder "Wes-
ternriding". De aanspanningen ko-
men tegen de middag binnen voor
de lunch en vertrekken daarna
weer voor de middagrit. Aan het
einde van de middagrit zal een de
file van rijtuigen via de Dorps-
straat naar de kasteel weide rijden,
waar aansluitend de prijsuitrei-
king zal plaats vinden.In afwach-
ting van deelnemers wordt er 's
middags voor de tweede keer die

dag het genoemde showprogram-
ma opgevoerd.

ROUTEBESCHRIJVING
Vertrek s'morgens weide kasteel
Vorden- toegangsweg kasteel links
tussen kasteel en koetshuis door;
dwarsweg rechts Schuttestraat;
klinkerweg rechts Schimmeldijk;
kruispunt links Waarleweg;
dwarsweg links Lindeseweg ( kas-
teel Kiefskamp); harde weg links
Kostedeweg; in de bocht rechtdoor
zandweg Kostedezijweg; einde
weg links aanhouden en direct
rechts Schuttestraat; harde weg
links over brug Onsteinseweg; in
de bocht rechtdoor klinkerweg Ei-
kenlaan; zandweg rechts Bek-
mansdij k; rechts inrit naar kasteel
Onstein; harde weg links Onstein-
seweg; weg volgen over spoor;
einde weg rechts over fietspad; in
de bocht weg oversteken; zandweg
volgen Wiersserallee; inrit links
naar kasteel de Wiersse; voor het
kasteel links, door het weiland,
achterzijde over bruggetje.
Vervolgens tussen huis en schuur
weg links volgen; einde weg links
Schoneveldsdijk; inrit rechts, pad
volgen STAP; inricht rechts naar
kasteel Medler; voor kasteel links,
zandweg om gracht volgen; wei-
land links van het kasteel. Daar
vindt ook de sherry-stop plaats,
daarna zandweg vervolgen rich-
ting boerderij, wordt harde weg;
einde weg links Wierssebroekweg;
driesprong links aanhouden Mos-
selseweg; harde weg rechts Kapel-
weg; einde weg rechts Wilden-
borchseweg; inrit kasteel Wilden-
borch rechts STAP; links door wei-
land, einde weiland links; harde
weg links Nijlandweg; einde weg
links Wildenborchseweg; harde
weg rechts Schoolhuisweg; einde
weg rechts Galgengoorweg; op vijf-
sprong zandweg rechts Enzerinck-

weg; kruispunt links Larenseweg;
inrit rechts; voor huize Enzerinck
rechts aanhouden; einde weg
links Almenseweg; inrit rechts;
links langs boerderij; links aan-
houden. NIET VOOR LANGS KAS-
TEEL; uitrit rechts Almenseweg;
weg vervolgen over spoor links
Burgemeester Galleestraat; rechts
Stationsweg; rotonde rechtdoor
Horsterkamp; inrit links kasteel
Vorden; weiland links. Einde och-
tend rit.

De middagrit start via achterkant
van kasteel Vorden; harde weg
rechts Schuttestraat; in bocht klin-
kerweg, rechts Vordensebosweg;
voorrangsweg oversteken; recht-
door Christinalaan; kruispunt
rechts W. Alexanderlaan; kruis-
punt oversteken Nieuwstad; weg
rechts Deldenseweg; rondweg
oversteken; weg rechts volgen via
fietspad; klinkerweg links Elders-
maat; einde weg rechts kasteel
Hackfort; kruispunt links Hack-
fortselaan; harde weg links Bos-
huisweg; einde weg links Vierak-
kersestraatweg; over brug inrit
rechts, grindpad volgen STAP kas-
teel Suideras.
Vervolgens einde inrit rechts Vier-
akkersestraatweg; over brug links
Baron v.d. Heijdenlaan; weg volgen
wordt Hackforterweg; einde weg
links Baakseweg; Ie weg rechts
Riethuisweg; einde weg links
Hamminkweg; kruispunt recht-
door Veldslagweg; links op wei-
land verzamelpunt, stop; vertrek
uit weiland terug naar kruispunt;
rechts Deldenseweg; einde weg
Rondweg oversteken; Deldense-
weg volgen; einde weg links
Nieuwstad wordt Raadhuisstraat;
kruispunt rechts Dorpsstraat; ro-
tonde rechts De Horsterkamp; in-
rit links kasteel Vorden; links wei-
land; einde rit.

Evenals voorgaande jaren orga-
niseert de Vereniging tot Bevor-
dering van de Bijenteelt in Ne-
derland afdeling Zutphen e.o.
een honing- en milieumarkt.

De aangevoerde honing is voor het
grootste deel gewonnen door im-
kers uit Zutphen en omgeving.
Om een pot honing van 450 gram
te vullen, moeten de bijen 50.000
maal op en neer vliegen. Van de
vroege ochtend tot de late avond is
er gewerkt om ons deze gezonde
lekkernij te bezorgen. De kwaliteit
en de opbrengst kunnen van jaar
tot jaar verschillen.
De kleur en de smaak van dit /ui-
vere natuurproduct doen denken
aan warme en zonnige zomers.
Ook wordt het wel gebruikt als
mild medicijn, bijvoorbeeld als
slaapmutsje: honing met warme
melk. Ook niet te versmade als vi-

tamine C-hapje op een grapefruit.
Zoals altijd moet Nederlandse ho-
ning voldoen aan de eisen van het
honingbesluit. Naast honing zal er
een informatiestand zijn voor
mensen die interesse hebben om
met deze hobby te beginnen. Er is
een observatiekast aanwezig om
een kijkje te nemen in een bijen-
volk.
Het bijenhouden is de laatste tijd
behoorlijk in het nieuws geweest.
Extra aandacht zal dan ook wor-
den geschonken aan het promo-
ten van het imkeren. Deze hobby
is door iedereen uit te voeren en
de leden van de Zutphense vereni-
ging willen graag geïnteresseer-
den alles vertellen over deze heel
nuttige hobby. Meer informatie
over het houden van bijen en der-
gelijke kan worden verkregen bij
Willem Velberg, Keppelstraat 4
7203 GA Zutphen.

15 september
koopzondag met Icinder-
straatmuziekfestival
De PR-commissie van de VOV
wil deze dag de jeugd niet ver-
geten en organiseert geheel on-
der het motto van deze dag een
kinder-straat-festival.

Kinderen tot en met 17 jaar kun-
nen in twee categorieën dus solo
of als groep hun zang of muzikale
talenten laten zien of horen. De
leeftijdsgrens is verdeeld in twee
groepen. Een groep t/m 12 jaar en
een groep van 13 t/m 17 jaar.

Een deskundige en onafhankelijke

jury zal de optredens gaan beoor-
delen. De Vordense Ondernemers-
vereniging wil per categorie en
leeftijdsgroep drie mooie prijzen
beschikbaar stellen. Dus schroom
niet en toon je talenten.

Geef je zo snel mogelijk op door
onderstaande bon ingevuld in te
leveren bij:
Profile Bleumink Dorpsstraat 12
FreeWheel Zutphenseweg 8
Roosenstein Quality Wear Burg.
Galleestraat 12
Drukkerij Weevers Nieuwstad 30.

Naam

Adres

Woonplaats tel.

Ik/Wij* doen mee met
Muziek / zang*

personen. Leeftijdsgroep

* Invullen en doorhalen wat niet van toepassing is.

Opening expositie
Dick Wallenburg, voorzitter
van het bibliotheekbestuur,
verrichtte vrijdagavond de
officiële opening van de
tentoonstelling die als titel
'Verroest" mee kreeg.

Een expositie van de Vordense
kunstenaar F. Kuiper die te zien is
vanaf maandag 5 augustus tot en
met zaterdag 14 september. Het
betreft een expositie van foto's die
oorspronkelijk zijn gemaakt op
een schroothoop, waarna ze ver-
volgens op de computer werden
bewerkt. Tijdens de opening liet
Kuiper via de laptop zien hoe hij
de computer "manipuleert".

In zijn toespraak wees Dick Wal-
lenburg erop hoe ook de computer
zijn "opmars" binnen het biblio-
theekgebeuren maakt. In de loop
van de komende maanden zullen
in de bibliotheek meer exposities
met werken van Vordense kunste-
naars te bezichtigen zijn.

Zo zal de partner van de huidige
exposant Kuiper, in november een
expositie beeldhouwerk tonen.
De expositie "Verroest" is tot 20
augustus van dinsdag tot en met
zaterdagmorgen geopend. Daarna,
op zaterdagmorgen, op dinsdag- en
vrijdagmiddag en op woensdag-
middag.

Wedstrijd verlichte tuinen
en objecten
Oranje Comité Vierakker/Wich-
mond kan het licht op groen
zetten wat betreft de mede wer-
king van de inwoners voor de
verlichte tuinen en objecten
wedstrijd.

Ruim 80 deelnemers hebben laten
weten hieraan mee te willen wer-
ken. Het is de bedoeling dat er in

twee categorien gekeurd wordt
door een deskundige jury die
bestaat uit de heren Jan Arends
van hoveniersbedrij f gebr. Arends,
Jaap Kettelerij voorheen hovenier
en Henk Vreeman van Intratuin
Lochem.

De doelstelling is: wie heeft de
mooist verlichte tuin of object.



STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie 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) 46 40 00

www.harmsenvakschilders.nl

Hondenschool
'Klein Weetink' uit Velswijk

begint op 19 augustus
met de nieuwe trainingen.

Alle onderdelen
Inlichtingen en/of opgave:

Ap Peters, (0314) 64 14 36 of
Lucia Mullink, (0314) 62 23 61

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Binnenkort e
www. e v ene n
en wij zorgei

Weevers

;en evenement? Meldt deze aan onder:
ienten-agenda.nl
i dat iedereen op de hoogte blijft.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel.(0575)557310 .— .ÏÏ52 %%fl
Fax (0575) 557311 JZ",1

|\|O4. E-mail: info@weevers.net 'sSSSST | Weeveri
' * " <- Internet: www.weevers.net

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl

Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produklen 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.

De NSGK geeft
vakantiepret...

giro 55 2000
voor meer info kijk op www.nsgk.nl

nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

Troelstralaan 39-43, Zut£hèn,Tel. (0575) 52 <$Ö 80
Maandagmorgen gesloten /Vrijdag koopavond tot 20'$0:uirt|;

Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str. links
mode

z u t p h e n

Tonny Jwpiëris

D
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

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

_ TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval «
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

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

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

0
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Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

d r u k k e r j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



Arjan Mombarg over het Europees kampioenschap skeeleren:

'Jammer dat tijdens de marathon
de ploegentactiek faalde'

Thijs v. Amerongen rijdt sterk

Je bent veehouder en je blijft
veehouder. Zeer wel van toepas-
sing op onze plaatsgenoot Ar-
jan Mombarg.

Toen wij hem jongstleden donder-
dagavond nog even telefonisch in
Frankrijk spraken, vertelde hij op-
getogen dat hij juist een SMS'je uit
Vorden had ontvangen met het be-
richt "Het gras zit al in de koele".
Mooi wark", zo sprak Arjan!
Zondagavond keerde hij samen
met zijn ploegmakkers terug van
de Europese kampioenschappen
skeeleren. Deze wedstrijden wer-
den gehouden in het Zuidfranse
Grenade sur Garonne, een stadje
in de buurt van Toulouse.

Een dag eerder (zaterdag 3 augus-
tus) werd daar het "koningsnum-
mer" verreden, de marathon over
een afstand van 42 kilometer. Ar-
jan kwam daar namens Nederland
samen aan de start met onder an-
dere Arjan Smit (de Nederlandse
kampioen) en nog zeven Nederlan-
ders. Ondanks het feit dat Arjan
Mombarg op de 33e plaats eindig-
de (er gingen 80 man van start)
had hij over zijn eigen presteren
een goed gevoel. Gelukkig geen
rugklachten. (Daarover straks
meer). Arjan: "De opzet was dat we
moesten proberen om onze beste
man Arjan Smit in een gunstige
positie zien te krijgen. Daarbij gok-
ten we op een massasprint en daar
moest Arjan Smit dan zijn slag
slaan.

We hadden afgesproken dat we in
twee "blokken" zouden rijden, een
blok van vijf en een blok van vier.
Bij ontsnappingen moest er tel-
kens een man van ons mee. Ik zelf
zat in de groep van vier, samen
met Arjan Smit, Henri Koers en
Willem Hut. Ze hadden mij zo'n
beetje de rol van "wegkapitein"
toebedeeld. Dus "de boel" onder-
weg regelen, zo zegt Arjan. Mede
door de hoge snelheid en ook door
het feit dat de Nederlanders niet
allemaal in "ploegverband" dach-
ten, viel de ploegentactiek in dui-
gen. "Sommigen reden te veel voor
zich zelf in plaats van voor de
ploeg" zo zei de Vordenaar. Het
was voor de beide "Arjannen", die
wel bij elkaar waren gebleven, dan
ook vechten tegen de bierkaai,
met name tegen de 12 man sterke
Franse ploeg.

Drie Fransen waren al in een vroeg
stadium ontsnapt en eindigden
uiteindelijk ook op de plaatsen 1,2
en 3. Arjan Smit probeerde nog
een keer om samen met een Itali-
aan en een Spanjaard weg te ko-
men om zo nog een eervolle vierde
plaats te bemachtigen. Ze werden
echter teruggepakt. Uiteindelijk
werd Arjan Smit 24e en Arjan
Mombarg 33e. Beiden finishten in
circa één uur en acht minuten,
slechts een minuut achter de win-
naars. Arjan: " Voor mijzelf heb ik
gedaan wat ik kon en heb ik goede
hoop dat ik eind augustus mag
deelnemen aan de wereldkam-
pioenschappen in het Belgische
Oostende.

Het waren overigens voor Arjan
Mombarg en consorten hectische
dagen. Een Europees kampioen-
schap dat voor Arjan al twee dagen
na aankomst in Frankrijk, op don-
derdag 25 juli begon met een pun-
tenkoers over 10 kilometer. Arjan
over deze wedstrijd: "Het ging niet
goed. Er werd door de circa 50
deelnemers keihard gereden. Het
was niet bepaald een circuit dat
mij ligt. Een parcours van 400 m
met daarbij wel één zeer nauwe
bocht. ledere keer wanneer je
deze bocht uitkwam moest je weer
"volle bak" op gang komen. Dat
kostte mij toch wel de nodige
moeite.

LICHTGEWICHTEN
Heeft ook te maken met mijn ge
wicht. Ik weeg 80 kg. In Nederland
kun je bij een dergelijke wedstrijd
na het uitkomen van zo'n bocht
nog wel even de rug strekken. Op
dit parcours lukte dat niet. Met na-
me de lichtgewichten, zoals die
Italiaanse jongens van 55 kg, had-
den dus duidelijk voordeel. Die Ro-
mani "waaide" als het ware de
bocht door. Door al dat "wringen"
in de bochten kreeg ik rugklach-
ten. Afgelopen winter ben ik aan
de rug geblesseerd geweest en dat
was nu weer merkbaar", zo vertel-
de Arjan die vervolgens de "pijp
aan Maarten" moest geven. (Ploeg-
makker Arjan Smit was met zijn
achtste plaats de beste Nederlan-
der).

Het belette Arjan niet om een dag
later opnieuw aan de start te ver-
schijnen. Dit keer stond de 20 kilo-

meter afvalrace op het program-
ma. Bij dit soort races moet bij ie-
dere doorkomst, de laatste deelne-
mer die de finishlijn passert het
veld ruimen. Arjan: "Ik voelde mij
goed. De fysiotherapeut had mijn
rug gekraakt. Er zaten wat wervels
scheef, die heeft hij weer recht ge
zet. De sprint ging mij telkens
goed af', zo blikt Arjan terug.

Halverwege koers, ruim de helft
van de circa 60 deelnemers was al
afgevallen, stormde Arjan samen
met een Zwitser op de finishlijn af.
Arjan:" Een van ons beiden moest
afvallen. Ik bleef hem net voor.
Even later hoorde ik echter roepen
"Pays Bas, Pays Bas". Shit dacht ik,
moet ik er toch uit. Vervolgens
hoorde ik de bondscoach roepen,
hé Arjan, wat maak je me nou. Je
had gewoon door moeten rijden.
De speaker had namelijk bekend
gemaakt dat mijn ploeggenoot
Willem Hut een waarschuwing
had gekregen en dat niet ik be-
doeld was!

Dat was effe balen. Je bent name
lijk zo op de wedstrijd gefocust dat
je vaak helemaal niet hoort wat er
geroepen wordt. Bovendien versta
ik geen bal van de Franse taal", zo
zegt Arjan die uiteindelijk als 23e
eindigde. Nog maar nauwelijks
van de nachtrust bekomen, of Ar-
jan Mombarg moest de andere dag
opnieuw aan de bak. Deze keer de
5 kilometer. "Het ging goed. Ik ben
tevreden met mijn vijftiende
plek".

Na deze race op zaterdag 27 juli
kreeg Arjan een week de tijd om
zich voor te bereiden op de mara-
thon. Arjan: "Ik heb de hele week
rustig aangedaan. Wel elke dag
zo'n 1,5 uur trainen. Zo nu en dan
verveelde ik mij ook wel. Thuis ben
ik gewend om vroeg op te staan,
dus dat deed ik in Frankrijk ook.
Mijn ploeggenoten vonden mij
s'morgens maar een hyper actief
ventje", zo zegt de 30 jarige Vorde
naar die sprak van een goeie sfeer
in het Nederlandse kamp.

Over "thuis" behoefde hij zich
geen zorgen te maken. Vader Henk
en broer René verzorgden het vee
en hadden dus blijkbaar en pas-
sant ook nog tijd om het gras "in
de koele" te maken. Over team-
work gesproken!!

P.C. de Graafschap P.V. Vorden
Zaterdag 20 juli was er een spring-
wedstrijd voor pony's in Laren
(Gld.) daar behaalde Lieke Beunk
met Simba een Ie prijs klasse B,
cat C. Janneke Heuvelink met Lom-
bardo een 2e prijs klasse M, cat. E.
Zondag 21 juli was er een dres-
suurwedstrijd voor pony's in Aal-
ten daar behaalde Annemieke
Mulderije met Cardman een 3e
prijs in de klasse LI, cat. E met 165
punten.
Zaterdag 3 augustus ponycon-
cours in Warnsveld daar behaalde
Marieke Rouwenhorst met Kaylie
een Ie prijs klasse B, cat. C met 162
punten en een Ie prijs bij het
springen klasse B, cat. C. Tessa Roe
lofs met Droopy een 2e prijs klasse
B, cat. C met 160 punten Paulien
Kouwenhoven met Navoro 2 maal
een Ie prijs klasse LI, cat. E met
177 en 165 punten. Carlijn Slijk-
huis met Jungfrau een 3e prijs
klasse M2, cat. E 158 punten.
Bixie'n wedstrijd daar behaalde in
de klasse A: Sebastiaan Hamer met
Yvonne een Ie prijs, Carlijn Kling-
ma met Kairos een Ie prijs, Marit
Kouwenhoven met Jelle een Ie
prijs en Iris Berenpas met Jasmine
een 2e prijs.

Zaterdag werd de overnachtvlucht
Bergerac vervlogen over een af-
stand van ruim 900 kilometer.
Aangewezen kampioen over-
nachtfond mevrouw Goedhart;
onaangewezen kampioen over-
nacht fonsd werd H. Stokkink.

De uitslag van de vlucht was:
J. Meyer l; J. Burgers 2,4, 5; H. Stok-
kink 3,6, 7, 9 en 14; C. Bruinsma 8;
mevrouw Goedhart 10; T. Wesse-
link 11 en 12; Jitskes Winkels 13.

Zondag was de vlucht voor jonge
duiven vanaf Houdeng over een
afstand van 235 kilometer. De uit-
slag luidde: C. Bruinsma 1; A en A
Winkels 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 20;
J. Meyer 5, 6,15,17, 19; M. Tiemes-
sen 11; H. Eykelkamp 12,13,16,18;
Ashley Eykelkamp 14.

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield zondag in het
Twente Kanaal een viswedstrijd.
De belangstelling was matig. De

uitslag was: l W. Althusius 1000
gram, 2 W. Vreeman 450 gram, 3 J.
Golstein 430 gram, 4 A. Vruggink
340 gram, 5 R. Golstein 230 gram.

J.D.B.T.V.
Oftewel Jeux de Boules (Pétanque)
te Vorden. Om het echter in de
Hollandse termen te houden heeft
de vereniging Jan de Bal. Op dit
moment is men al in gesprek met
het gemeentebestuur voor een
locatie en stelt men vast dat de
animo zeer groot is dus werkt men
er hard aan om deze nieuwe club
de juiste inhoud te geven: statuten,
clubregels, contributie, enz, enz.

Natuurlijk moet men geduld op-
brengen gezien de grootse plan-
nen die het gemeentebestuur op
tafel heeft liggen maar dat neemt
niet weg dat men al gestart is met
trainen. Afgelopen dinsdag was
het dan zover en met een prima
opkomst (het is tenslotte vakantie
tijd) vlogen de boules uitgekiend
door de lucht heen. De start van
een nieuwe sportvereniging in
Vorden is een feit!

Jeugdrenner Thijs v. Ameron-
gen behaalde in Assen in een
internationale 6 daagse een 9e
plaats in het algemeen klasse-
ment.

Dit is een goed resultaat te noe-
men gezien er elke dag een koers
was, met veel valpartijen. Hij
bracht het er ongeschonden vanaf.
Dit alleen was voor hem al een
overwinning.

Afgelopen zondag startte hij in
Oldenzaal in een criterium, ze re
den al vroeg in de wedstrijd uit het
peleton weg en behaalde met hun
drieeen een grote voorsprong
op het peleton. In een hectische
finale kreeg hij nipt klop van Sven

Kramer uit Heerenveen. Hij be
reidt zich momenteel voor op het
NK tijdrijden op woensdag 14 au-
gustus in Zaltbommel. En op zon-
dag 18 augustus de NK op de weg.
Deze wordt verreden in Heerlen
op een heuvelachtig parcour.

Sinds zondag loopt Thijs v. Ame-
rongen met een uitnodiging op
zak voor de klassieker "omloop
van het Volk". Deze wordt verre-
den op 2 september a.s.

De Vordense RTV dame Gretha
Klein Brinke behaalde een 7e plaats
in het Brabantse Zundert. Dit alles
in een 60 kilometer wegwedstijd,
voor Gretha betekent dit haar eer-
ste prijs in een wegwedstrijd.

o l i l i e varia GROEP

Vrij dag 26 juli
Op de Ruurloseweg is met de laser-
gun gecontroleerd op snelheid. Op
een gegeven moment werd er een
auto 'geklokt' die met een snel-
heid van 144 km/h over deze weg
reed. De bestuurder werd staande
gehouden. Hij verklaarde op weg
te zijn naar een begrafenis. Hij
krijgt een proces-verbaal voor het
overtreden van de max. snelheid
met meer dan 50 km/h. Bovendien
is zijn rijbewijs ingevorderd.

Op de Baakseweg is een vracht-
wagen beschadigd geraakt. De
vrachtwagen reed over deze weg,
toen de bestuurder plotseling een
harde tik hoorde. Hij stopte en zag
dat er een tak van een langs de
weg staande boom over de weg
hing. De tak was van de boom af-
gescheurd en was tegen de cabine
van de vrachtwagen geslagen. Een
verstraler en een contourlamp zijn
vernield.

Maandag 29 juli
Tijdens de algemene verkeerscon-
trole met de motor zijn 5 proces-
sen verbaal opgemaakt voor het
niet dragen van de autogordel.

Op de Baakseweg heeft zich een
eenzijdig ongeval voorgedaan. De
bestuurder van een personenauto
reed over de baakseweg in de rich-
ting van Wichmond. Door onbe-
kende oorzaak raakte de bestuur-
der met zijn auto in de slip. Als ge
volg daarvan botste hij met de
voorzijde tegen een langs de weg
staande boom. De auto raakte
zwaar beschadigd. De bestuurder
kwam met de schrik vrij.

Dinsdag 30 juli
Tijdens de motorsurveillance is
een algemene verkeerscontrole
gehouden. Er zijn 7 processen
verbaal opgemaakt voor het niet

dragen van de helm. Ook is er
diverse malen gewaarschuwd, o.a.
voor het los vervoeren van een
kind op de achterbank van de
auto, defecte remlichten, en het
voeren van het mistlicht terwijl
dit niet was toegestaan.

Bij het station van Vorden is een
fiets gestolen. Het gaat om een
damesfiets, een Gazelle Avignon,
kleur zeegroen. De fiets was afge
sloten middels het AXA veilig-
heidsslot.

Op de Ruurloseweg is tussen 11.15
en 12.15 uur middels de lasergun
gecontroleerd op snelheid. In to-
taal reden 5 bestuurders te hard.
De hoogst gemeten snelheid was
(na meetcorrectie) 61 km/h

Woensdag 31 juli
Tijdens een algemene controle
hebben een drietal bestuurders
een boete gekregen voor het niet
dragen van de autogordel. Ook is
er gecontroleerd op snelheid.

Gevonden en
verloren voorwerpen
met ingang van 25 juli

GEVONDEN:
- AXA fietssleutel
- l sleutel aan label

VERLOREN:
- sleutelbos in grijs etui
- groene dames zomerjas
- mobiele telefoon, Siemens grijs
- zwart leren portemonnee
- donkerkleurige portemonnee

Het politiebureau van Vorden
is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 13.00
uur. Het algemene telefoon-
nummer is 0900 8844.

Kunstmarkt
In samenwerking met de VW
Vorden organiseert de kunste-
naar Bert Mens op zaterdag 10
augustus voor de lle keer een
grote kunstmarkt op het
Marktplein in het centrum.

Uit het hele land zullen kunste-
naars deze dag naar Vorden komen

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

Zonnetips gaan rimpels tegen
Je bent jong en wilt een bruin het niet te gek' van de Neder- Het KWF heeft ook een brochure zonnen, minder kans op huid-
kleurtje. Misschien leuk voor nu. landse Kankerbestrijding/KWF. uitgebracht met achtergrondin- kanker' en is eveneens gratis ver-
Maar veel zonnen is een goede formatie. Die heet 'Verstandig krijgbaar (bestelnr. F06).
manier om al op betrekkelijk Je kunt deze folder kosteloos be-
jonge leeftijd rimpels te krijgen, stellen (bestelnr. G75) via de gra- ,.
Verstandig genieten van de zon tis Hulp- en Informatielijn 0800 - USQJ N E D E R L A N D S E
kan dat - en erger - tegengaan. 0226622 of via www.kankerbe- ^UJKt KANKERBESTRIIDING
Praktische tips vind je in de folder strijding.nl.
'Geniet van de zon, maar maak



MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

SUCADE-
LAPPEN

kilo nu3*.95

oh
sinaasappelsap

pak 1 liter a 0.95

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

GROENTE

NECTARINES

bak, kilo nu

LESSINI
pak 1 liter a 1.09

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

25%
korting

op alle voorverpakte
slasoorten

BROUWI RS

krat 24 flesjes nu

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

COCA COLA
OF FANTA

fles 1,5 liter a 1.22

nu 4 flessen halen

3 flessen betalen
+ 25% korting op kaartje

Six Flags!

GALLi&lGALL

SU REN JAN
frisse likeur

fles nu

GALLIS G ALL

M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Oh HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 4612

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaas!innen • Aida •Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om té borduren

• Durabte brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

i
'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Industrieweg 2 in Vorden
Onze bodem is belangrijk voor ons. Wij halen er ons
drinkwater uit, wij bouwen er onze huizen en bedrijven
op, en wij verbouwen er voedsel op. Wij hebben in
Nederland echter een groot aantal vervuilde terreinen.
Deze advertentie maakt deel uit van de wettelijke
procedure rond de aanpak van deze verontreinigingen.
Als iemand van plan is de bodemverontreiniging op zijn
terrein aan te pakken, dan moet hij dit op grond van de
Wet bodembescherming van tevoren aan de provincie
melden. De provincie stelt onder andere de burgers
hiervan op de hoogte, door te adverteren in dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen.

Bijenhof s Rijnhout Bewerking BV heeft gemeld dat dé •
bodem aan Industrieweg 2 in Vorden verontreinigd is.
De bodem en het grondwater zijn plaatselijk veront-
reinigd met minerale olie. Wij hebben voorlopig vast-
gesteld dat het hier gaat om een ernstig geval van
bodemverontreiniging.

provincie
GELDERLAND

ledereen krijgt de gelegenheid om zijn mening te geven
over ons voornemen om de ernst en de urgentie vast te
stellen. Vanaf morgen kunt u daarom het ontwerpbesluit
waarin dit voorstel staat, en alle bijbehorende gegevens
bekijken. U kunt dat doen in de bibliotheek van het Huis
der Provincie, Markt l l in Arnhem, en in de gemeente
Vorden ((0575) 55 74 74). Tot vier weken na deze
publicatie kunt u uw reacties sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het informatienummer van de onderafdeling
Bodembeheer van onze dienst Milieu en Water,
telefoon (026) 359 99 90.

Arnhem, 2 augustus 2002 -
nr. MW2000.49736

Gedeputeerde Staten van Ge/der/and
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
H. Brouwer - griffier

m 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

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

• Zand, grind, tuingrond
• Grondwerk
• Containers
• Bestratingen
• Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 1411

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503



Ruurlose
Ondernemers Vereniging

ROV
Grote braderie op woensdag 14 augustus
Het centrum van Ruurlo is woensdag 14 au-
gustus voor de 23ste keer het toneel van de
jaarlijkse braderie. De gehele Dorpsstraat,
het Julianaplein en het vernieuwde Kerk-
plein zullen vol staan met kramen waar de
meest uiteenlopende artikelen worden ge-
toond en verkocht en waar allerlei attracties
zijn opgesteld.
Vele ondernemers zullen er met een stand zijn,
evenals verenigingen. Bezoekers van deze alom
bekende en altijd weer drukbezochte braderie
kunnen er oude ambachten zien (dit jaar 23 in
getal), ze kunnen op een van de gezellige terras-
jes iets eten en drinken en genieten van muziek

en dans op het grote podium op het Kerkplein.
Er zijn optredens van diverse muziek- en dans-
groepen. Ook fitness en aerobics komen er aan
bod. Op het Julianaplein speelt Sophia's Lust bij
de Tapperij. Voor de allerkleinsten valt er genoeg
te beleven: draaimolen, suikerspin, balwerpen,
lijntrekken en een ritje met het treintje Bello.
Een internationaal tintje krijgt de braderie met
de optredens van drie groepen uit Stiermarken
in Oostenrijk, twee dansgroepen met hun muzi-
kanten en een trio dat al eerder in Ruurlo heeft
opgetreden. Ongetwijfeld zal ook de 23ste bra-
derie weer vele bezoekers naar Ruurlo trekken
voor een gezellige middag en avond.

AANBIEDING

alleen tijdens
de braderie

NIET-AFGEPRIJSDE CD's
VOOR 10 EURO

ALTENA

irtÏB W 72t
™ (0573

Borculoseweg 9
7261 BG Ruurlo

(0573) 45 13 64

Firma: "ü A N "Schilder werken
Levert werk dat werkelijk AF is

Schilderwerk (binnen en buiten)
Kleuradvies

Glas zetten
Houtrot reparatie

Totaal woningonderhoud
Hogedruk - gevelreiniging

Ook volgens het
SIKKENS
garantieplan

Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden
b.v. voor particuliere woningen

, ouder dan 15 jaar
6% BTW

JAN ter Bekke Barchemseweg 42 7261 DD Ruurlo
Telefoon: (0573) 452613 Email: info@jan.nl

NIEUW » » » » » WWW.JAN.NL

Het verslag
van de

Braderie
2002

met mooie
kleuren-foto's

bekijkt u
natuurlijk

op
www.contact.nl

Ook voor het
aller/aafsfe nieuws

uit uw regio!

Batavus

Retro
EXTRA!

Geweldige
Dutchtone

aanbieding bij
aankoop van een

Batavus Retro!
Vraag uw Batavus dealer naar de voorwa;trdeii.

[GRATIS bij aankoop Retro:
l trendy telefoonhouder

www.batavus.nn Uwdealer:

T W E E W I E L E R - EN M A A l E R C E N T R U M

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

www.fokkinktweewielers.nl

dutchtone

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

ssssssssi
•riiriaa 2. 9 en 16 augustus_

DE

KEUS

jMBss^mî ^̂ ^̂ ^̂ B

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten we even.

RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452000



Huunose
unaernemers vereniging

ROV
Bruna Postkantoor: unieke combinatie van
kantoorboekhandel en postdiensten
Op de Zuivelweg l, hoek Dorps-
straat, staat het pand van 'Bruna
Postkantoor*. Het is van oudsher
de boekhandel van Ruurlo, om
precies te zijn sinds 1929. De
naam die de winkel nu draagt, be-
stond destijds niet, evenmin als
de combinatie met het postkan-
toor.

Mevrouw Wilma Jacobsen, eigena-
res: "Aanvankelijk was er alleen de
kantoorboekhandel, waaraan in de
loop der jaren boeken toegevoegd
werden en nog later kwam de verde-
re assortimentsuitbreiding. Vooral
de laatste vijfjaar zijn de ontwikke-
lingen razendsnel gegaan. Dat komt
met name door de sterke toename
van de automatisering. Wij spelen
daarop in met computersupplies,
boeken en tijdschriften op compu-
tergebied, cartridges voor printers en
dergelijke. Wat velen niet weten is
dat wij pok toegangskaarten verko-
pen voor diverse evenementen, zoals
voetbalwedstrijden, pretparken, ten-
nistoernooien, Marlboro-masters."
Ook voor de aanschaf van loten kan
men bij Bruna Postkantoor terecht:
staats-, kras- en diverse andere soor-
ten loten. Het aardige is dat er van
tijd tot tijd een leuke prijs in Ruurlo
valt. Wat boeken betreft kan de boek-
handel niet alles in voorraad heb-
ben, hoewel de keus groot is. Een
boek dat niet in de winkel ligt, kan
altijd besteld worden (per computer)
bij het Centraal Boekhuis. Het-is er
dan na twee of drie dagen.

Bruna Postkantoor heeft een zeer
ruime sortering wenskaarten en wel
voor elke gelegenheid. Tijdschriften,
tekenmateriaal, potloden, pennen
en stiften completeren het assorti-
ment. Ook voor foto's kan men er te-
recht, want het is een Fotohome-
dealer. Zowel foto's in de vorm van
conventionele afdrukken als foto's
op CD-rom kunnen worden geleverd.

Wilma Jacobsen is trots op 'haar'
postkantoor: "Het is één van de acht-
honderd kantoren in Nederland die
het toekomstige netwerk van post-
kantoren beheren en volledige
dienstverlening in de toekomst ga-

randeren." Sinds juni van dit jaar
kunnen kentekens van motorvoer-
tuigen op het Ruurlose postkantoor
worden overgeschreven, zodat men
daarvoor niet langer naar een stad of
dorp in de omgeving moet.

Samenvattend kan gezegd wor-
den dat boekhandel en postkan-
toor, zeer centraal in Ruurlo gele-
gen zijn en de klant veel service
bieden. De boekhandel is telefo-
nisch te bereiken onder nummer
(0573) 45 12 63, terwijl voor het
postkantoor nummer 45 27 24 te
worden gekozen.

Er gaat veel veranderen bïj

b l o e m b i n d e r i j

Vooralsnog alleen de openingstijden
per 1-8-2002:

maandag hele dag GESLOTEN

dinsdag g_0o-i2.30 13.30-18.00 uur
t/m donderdag

vrijdag 9.00-12.30 13.30-20.00 uur
' zaterdag 9.00-17.00 uur

Wij wensen u veel plezier
deze zomer!!

Dorpsstraat 1, 7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 30 31 - Fax 45 35 18

muscari@debloemist.nl

Uw milieukeur bloemist

(0573)471653
Graag tot ziens bij uw warme bakker!

B R A D E R I E - A A N B I E D I N G

OLIEBOLLEN

11 VOOR
Sflo

OOK VERKOPEN WIJ TIJDENS DE BRADERIE

VERS SCHEPIJS
VAN IJSBOERDERIJ DOMMERHOLT

SPECIALITEIT:
Reurlse doolhofjes, bolussen
en Limburgse vlaaien

Dorpsstraat 3
7261 AT Ruurlo
Tel. 45 13 86

BROOD-EN "
BANKETBAKKERIJ

Hypotheken

Verzekeringen

Spaaradviezen

Pensioenen

Vermogensbeheer

Informeer naar onze speciale

hypotheektarieven
voor alle nieuwbouwwoningen
in Ruurlo en omgeving

Molenlaan l A , Ruurlo,
Telefoon (0573) 4 5 7 4 7 0

e v e R s
j i n a n c i ë / e planning

E-mail: info@weversfp.nl

Voor al uw
vakantiefoto's

BRUNA FOTOBLADEN extra groot pak
zwart en crème •_ f%K
van 9,90 voor 1,00

wit van 7,72 voor

BRUNA FOTOLIJM
2 tubes van 6,30 voor

6,25

4,50

p o s t k a n t o o rwww.bruna.nl • altijd actueel

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

HAIR FASHION

Kapsalon Swift Hairfashion heet u welkom.
Na drukke dagen is het de tijd om aan u zelf wat
aandacht te schenken. Want zoals de bekende term
luidt: "tyk eens wat ya/cer in de spiegel van de. kapper?'
Zijn wij er voor u. Wij stellen ons graag voor.

Openingstijden:
Maandag: 13.30 uur tot 18.00 uur.
Dinsdag/Woensdag/Donderdag: 8.30 uur tot 18.00 uur.
Vrijdag: 8.30 uur tot 20.00 uur. Zaterdag: 8.00 uur tot 1 5.30 uur.

Met en zonder afspraak !!

ANJA LIEVESTRO
Dorpsstraat 8 • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 15 52

www.contact.nl



Mogelijke oorzaak van klachter over 'zwemmersjeuk':

Zwemmen in open water
Fietstocht langs bedrijven:
een natte bedoening

Na het zwemmen in plassen of
meren kunnen recreanten
soms last krijgen van jeukende
huiduitslag. De klachten kun-
nen zijn veroorzaakt door een
parasiet van watervogels en is
bekend onder de naam zwem-
mersjeuk.

Zwemmers kunnen zelf de kans
op zwemmersjeuk verminderen
door niet te zwemmen in de buurt
van veel waterplanten of riet. Ook
is het aan te raden na het zwem-
men direct goed af te drogen en
droge kleding aan te trekken. Als
bij een zwemplas regelmatig spra-
ke is vaiï zwemmersjeuk, maakt
de provincie Gelderland dit be-
kend, onder meer door middel
van waarschuwingsborden' ter
plaatse.

OORZAKEN
De parasiet kan voorkomen in niet
stromend, helder, zoet water waar-
in slakken aanwezig zijn en waar
watervogels voorkomen. Eitjes van
deze parasiet komen via de uit-
werpselen van de vogels in het wa-
ter terecht. Voor de ontwikkeling
van de eitjes dient onder andere
de grote poelslak als tussengast-

heer. In deze slakken ontwikkelen
zich een soort larfjes, die massaal
uit de slakken kunnen vrijkomen.
Deze larfjes, cercariën genoemd,
drijven naar het wateroppervlak,
op zoek naar watervogels. Als er
een watervogel (bijvoorbeeld een
eend) in de buurt is dringen ze via
de huid of poten naar binnen.

Als de cercariën geen watervogel,
maar een zwemmer tegenkomen,
proberen zij de huid van de zwem-
mer binnen te dringen. De larfjes
worden direct door het menselijk
afweermechanisme onschadelijk
gemaakt. Bij veel mensen ontstaat
hierdoor een soort allergische re
actie. Dit kan zich bij een eerste
contact uiten in lichte jeuk en
kleine rode vlekjes. Bij herhaalde
blootstelling ontstaan rode vlek-
jes, die later overgaan in grotere
hardere zwellingen van soms wel
3 cm doorsnede. Het jeuken is zeer
intens. Bij de meeste mensen ver-
dwijnen de buitjes en de jeuk na
een week tot 10 dagen, waarna de
huid zich volkomen herstelt.

De aandoening is hinderlijk, maar
verder onschuldig. Met name vol-
wassen zoetwaterslakken kunnen

grote aantallen larfjes (cercariën)
uitscheiden.

Het vrijkomen van de larfjes uit de
waterslakken is onder andere af-
hankelijk van de watertempera-
tuur. Hierdoor kunnen soms op
grote schaal epidemieën van
zwemmersjeuk optreden, wan-
neer een koele periode wordt ge-
volgd door enkele warme dagen.
Deze larfjes blijven in het alge-
meen slechts enkele uren tot
hooguit een paar dagen in leven.
Het is moeilijk te voorspellen wan-
neer en waar zwemmersjeuk zal
optreden.

Er zijn uiteraard nog andere oor-
zaken van huiduitslag, zoals zon-
neallergie, muggen, rupsen en cy-
anobacteriën (blauwalgen). Indien
u twijfelt over de oorzaak van de
klachten, of wanneer de klachten
zeer hinderlijk zijn, is het verstan-
dig om een huisarts te raadplegen.
Mensen die na het zwemmen ge
zondheidsklachten hebben gekre-
gen worden verzocht dit te mel-
den bij het Milieuklachten- en in-
formatiecentrum van de provin-
cie, tel. (026) 359 99 99 of bij de
GGD.

Gondelvaart Bredevoort

De Bredevoortse gondelvaart
bestaat sinds 1968. Het evene-
ment wordt dit jaar voor de
33ste keer gehouden. In de
reeks van jaren werd de gondel-
vaart twee keer afgelast. Dit
jaar zijn de gondelvaartavon-
den op vrijdag 30 en zaterdag
31 augustus en op vrijdag 6 en
zaterdag 7 september. Het eve-
nement wordt gehouden aan
de Grote Gracht in Bredevoort.
Aan het water is een comforta-
bele tribune geplaatst met
meer dan tweeduizend zitplaat-
sen.

Om 19.30 uur begint een voorpro-
gramma dat per avond verschil-
lend is. Op 30 augustus treedt de
Egelanderkapel De Optimisten uit
Breedenbroek op. Op 31 augustus
komen de muzikanten van het or-
kest Swing & More uit Bocholt
naar de Gondelvaart. Onder hun
oude naam Bokageband waren ze
al meerdere keren graag geziene
gasten. Op 6 september is muziek-
vereniging Excelsior uit Brede-
voort present. Op 7 september ko-
men De Grolse Hofzangers uit
Groenlo. Zij treden allen op, op het
vaste podium dat in de brede
gracht is gebouwd, recht tegen-
over de tribune. Boven het podium

staat een schitterende, gestroom-
lijnde tent die vorig jaar voor het
eerst is gebruikt.

Om 20.00 uur komt voor het eerst
de openingsgondel in beweging.
Jarenlang vervulde De Zwaan die
rol, maar dit jaar is er voor het
eerst een prachtige Venetiaanse
gondel van ongeveer twaalf meter
lengte gebouwd. Deze klus is ge
klaard door de mannen van de
Werkgroep Gondelvaart. Vanaf dit
vaartuig roepen twee trompettis-
ten u een hartelijk welkom toe.
Daarna trekt een stoet van gondels
aan u voorbij, elk voorzien van ei-
gen tekst en muziek.

Wat zijn gondels? Het zijn drijven-
de bouwwerken waarop een of
meer taferelen zijn uitgebeeld met
behulp van duizenden achterlicht-
jes van fietsen. Eén gondel kan,
door de computer gestuurd, een
reeks beelden aan het publiek to-
nen. Het onderwerp kan een
sprookje zijn, een bekend gebouw,
een natuuronderwerp, een strip-
verhaal of iets anders. De energie
wordt geleverd door aggregaten,
waarbij trafokasten voor de ge-
wenste spanning zorgen. Tref-
woorden zijn: licht en donker, wa-
ter en romantiek. De weerschijn

van die verlichte gondels op het
water van de Grote Gracht zorgt
voor een sprookjesachtige aanblik.

De gondelvaart eindigt met een
gcoot vuurwerk.

Na afloop is er de Aftergondel-
vaart. Op de Markt van het stadje
Bredevoort is dan van alles te bele
ven. Er is gelegenheid voor een
hapje en een drankje onder de vro-
lijke tonen van de dweilorkesten
James Overlast en de Marinierska-
pel. Als men meer van stilte en ro-
mantiek houdt, kan men een wan-
deling maken langs meer dan hon-
derd verlichte tuinen. Een gondel-
vaarttreintje brengt u snel langs
de tuinen.

Voor gezelschappen gelden specia-
le tarieven. Voor minder valieden
en gezelschappen worden op ver-
zoek plaatsen gereserveerd. Parke
ren is gratis.

Er is voldoende parkeergelegenheid.
Informatie kan men verkrijgen bij
de VW op het adres Landstraat 24,
7121 CR Aalten of bij het VW-
agentschap Bredevoort, 't Zand 25,
7126 BG Bredevoort. Tevens kan
men kijken op de website:
www.deanmoor.nl/gondelvaart

Juist op het moment dat de
fietstocht langs een aantal
Vordense bedrijven, zaterdag-
morgen bij de dorpskerk van
start ging, plensde de regen
met bakken uit de hemel.

De ruim honderd deelnemers lie
ten zich niet uit het veld slaan en
vertrokken vol goede moed aan de
30 kilometer lange tocht die was
uitgezet door de GLTO afdeling
Vorden- Warnsveld- Zutphen. Toch
was het weer wel terdege van in-
vloed op het aantal deelnemers.
Vorig jaar waren er nl. 580!.

Toch ook nog een positieve kant,
er was een dame die zei dat je nu
wel meer gelegeheid kreeg om
alles van dichtbij te bekijken.

Het eerste bedrijf dat werd "aange
daan" was het loodbedrijf Medo
Medler- Ruurlo, waar men allerlei
werktuigen kon bekijken. Terwijl
de dames van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen

"Vrouwen van Nu" druk bezig wa-
ren pannekoeken te bakken, ver-
zorgden de "Country Line Dan-
cers" uit Warnsveld in stromende
regen een demonstratie, hetgeen
door de fietsers zeer werd gewaar-
deerd. Bij het dierenpension "De
Poeiert" kreeg men tekst en uitleg
hoe de dierenin een dergelijk pen-
sion worden verzorgd.

Het volgende bedrijf was de geiten-
houderij van de familie Hamoen
aan de Wierssebroekweg, een be
drijf dat er ruim 800 melkgeiten
op na houdt.

Vervolgens werd koers gezet naar
de Kostedeweg waar het rundvee
bedrijf van de familie Uilenreef
met zijn 80 melkkoeien werd be
zichtigd. Tot slot werd een kijkje
genomen bij het hoveniersbedrij f
Lucassen aan de Oude Zutphense
weg. Al met al voor de deelnemers
een zeer leerzame tocht en een
goed inzicht welke bedrijven de
Achterhoek zoal rijk is.

E N DA V O R D E N
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

AUGUSTUS
6 Klootschieten, start bij de Vor-

dense Pan
6 Avondrondleiding in Pinetum

De Belten
7 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
8 optreden Zomerorkest in Chr.

Koning Kerk
10 VW Kunstmarkt, Marktplein
11 Kastelentocht "In de Reep'n"
13 Avondrondleiding in Pinetum

De Belten
13 Klootschieten, start bij de Vor-

dense Pan
14 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege

17-18 Int. voetbaltoernooi D-pupil-
len, WVorden

18 HSV de Snoekbaars, senioren-
wedstrijden

18-22 Country Living Fair bij Kas-
teel Vorden

19 NBvPlattelandsvrouwen,
Fietstocht vanaf Kerkplein

20 Klootschieten, start bij de Vor-
dense Pan

20 Avondrondleiding in Pinetum
De Belten

21 ANBO Klootschieten, camping
Kleine Steege

24-31 Feestweek in Wichmond
27 Klootschieten, start bij de Vor-

dense Pan
27 Avondrondleiding in Pinetum

De Belten
28 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege

Nieuws in het kort
SLIBDEPOT
De kans wordt steeds groter dat er
een slibdepot van het bedrijf Van
der Valk & De Groot op Industrie
terrein Werkveld komt. Vorige
week keurde de Raad van State de
stankvoorschriften van het bedrijf
goed. Dit ondanks protesten van
de buurtbewoners. Volgens de
Raad van State is het depot te
vergelijken met een opslaglocatie
van het bedrijf in Vlissingen.
Een onderzoek van TNO bij het
Zeeuwse depot is volgens het
rechtscollege ook bruikbaar voor
de Vordense vestiging. Hieruit
blijkt, zo oordeelt de Raad van Sta-
te, dat het depot op het Werkveld
in Vorden niet te erg zal stinken.

HORSTERKAMP
Als alles volgens schema verloopt
zal volgend voorjaar de Horster-
kamp onder handen worden geno-
men. Volgens de gemeente hebben
de aanwonenden van de Horster-
kamp positief op de reconstructie
plannen gereageerd. Er zijn geen
negatieve geluiden binnen geko-
men in de periode dat de plannen
ter inzage lagen.

De rijbaan van de Horterkamp zal
worden voorzien van geluidsredu-
cerend asfalt. Ook wordt de weg

visueel versmald door middel van
het in banden zetten van de oost-
zijde van de weg. Verder komt er
een inhaalverbod en worden de
kruisingen met de Beatrixlaan,
Van Vollenhovenlaan, en Christi-
nalaan aangepast.

Uit tellingen blijkt dat er per
etmaal zo'n vijfduizend voertuigen
over de Horsterkamp rijden.

VORDEN VERGRIJSD
Vorden behoort tot de meest ver-
grijsde gemeenten van Nederland.
Dit blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
In ons dorp maakt maar liefst
33 procent van de huishoudens
gebruik van een AOW-uitkering.

Dit is het basispensioen dat man-
nen en vrouwen ontvangen als ze
65 worden. In Nederland telt een
op de vijf huishoudens een AOW-
er. Ook Gorssel en het Gelderse
Roozendaal zijn met 33 procent
erg vergrijsd. Topscoorder in Ne
derland is de Utrechtse gemeente
Doorn. Hier ontvangt maar liefst
36 procent van de huishoudens
een AOW-uitkering. De onder-
zoeksresultaten van het CBS zijn
gebaseerd op cijfers uit 1999.



Gerrit Zalm, voormalig minister van Financiën:

"Met de Financiële Bijsluiter kun je beter vergelijken"
'Consumenten willen meer weten over de verschillende hypotheken en
spaarvormen.' Dit was één van de belangrijkste uitkomsten van een
onlangs gehouden onderzoek van het NIPO (Nederlands Instituut voor
de Publieke Opinie en het marktonderzoek). De politiek heeft daarop
gereageerd én nu is er dan de Financiële Bijsluiter. "De mensen zullen
met dit product in de hand veel beter begrijpen wat bijvoorbeeld een
beleggingshypotheek inhoudt", zegt Gerrit Zalm, voormalig minister
van Financiën.

Met de Financiële Bijsluiter is het
ook veel beter mogelijk om de ver-
schillende producten met elkaar te
vergelijken. Consumenten krijgen
met de Bijsluiter de informatie die
zij nodig hebben om een goede
keuze te kunnen maken bij de aan-
schaf van een ingewikkeld finan-
cieel product. Iedereen wil inzicht
hebben in de werking van complexe
financiële producten om ze goed te
kunnen beoordelen. Zo kan iedereen
op een gemakkelijke manier een
keuze maken voor het product dat
het beste in zijn straatje past.

Gedrevenheid
"Maar consumenten zijn er zelf
verantwoordelijk voor dat zij goed
afgewogen keuzes maken", aldus
Zalm. "Daar ben ik natuurlijk niet
bij. Docters van Leeuwen
(Voorzitter van Autoriteit Financiële
Markten, de toezichthouder op het
gedrag van financiële instellingen)
maakte onlangs een mooie vergelij-
king met de aankoop van een auto.
De meeste consumenten steken er
veel tijd in om dat model, met die
eigenschappen te kopen. Diezelfde
consument steekt vaak veel geld in
complexe financiële producten.
Iedereen zou met dezelfde gedre-
venheid moeten zoeken naar een
passend financieel product", vindt
de voormalig minister, "alhoewel
een auto misschien veel leuker is

om tijd aan te besteden. Met de
Financiële Bijsluiter worden zij ook
uitdrukkelijk gewezen op de risico's
die worden gelopen, bijvoorbeeld
wanneer belegd wordt met geleend
geld. Daarnaast kunnen zij natuur-
lijk altijd advies vragen aan een
deskundige in hun omgeving of bij
een professionele bemiddelaar of
financieel adviseur."

Gereedschap
Gerrit Zalm denkt dat de consument
straks inderdaad beter beschermd is.
"Ik zie de Bijsluiter als een stuk
gereedschap waarmee consumenten
zichzelf beter kunnen behoeden
tegen een ondoordachte beslissing.
Consumenten die weigeren te lezen
zijn hiermee uiteraard niet te hel-
pen." De komende twee jaar zullen

Gerrit Zalm: "Consumenten blijven zelf verantwoordelijk voor hun keu-es"

Bijsluiter behoedt mensen voor
ondoordachte beslissingen

consumenten hun eerste ervaringen
opdoen met de Bijsluiter. Eind 2003
zal aan de hand van deze ervaringen
nog eens worden bezien of dit
gereedschap op onderdelen nog
verder kan worden aangescherpt.

Hulpmiddel
Gerrit Zalm heeft zelf op hoofd-
lijnen vastgelegd hoe de Financiële

Bijsluiter er uit zou moeten zien.
Daarnaast heeft hij de toezicht-
houders op de financiële markten,
De Nederlandsche Bank, De
Pensioen- en Verzekeringskamer en
de Autoriteit Financiële Markten,
gevraagd om de Financiële
Bijsluiter verder in detail uit te
werken. Ook de banken en beleg-
gingsadviseurs zelf hebben mee-
gedacht bij de ontwikkeling van de
Financiële Bijsluiter. Zij moeten de
Bijsluiter uiteindelijk gaan maken.
Zalm is zich er zeer goed van
bewust dat hij met deze Bijsluiter
deze aanbieders van financiële

producten een last oplegt. "Daarom
heb ik er ook voor gekozen om de
Bijsluiter voorlopig alleen te laten
verstrekken voor complexe financië-
le producten. Maar aan de andere
kant zal in de praktijk blijken dat de
Bijsluiter ook voor de aanbieders
van financiële producten een belang-
rijk hulpmiddel zal zijn. Voor veel
vragen kunnen zij de consumenten
nu wijzen op de inhoud van de
Bijsluiter."

Verantwoordelijkheid
"Consumenten zijn vrij om zelf
keuzes te maken bij de aanschaf van

Carola Opperman sloot levensverzekering af:

"Je neemt vaak het eerste wat op je pad komt"
Onlangs besloot Carola
Opperman, trafik' manager bij
een reclamebureau in Bilthoven,
maar eens een 'soort pensioenre-
geling' te treffen. Helaas beschikte
de 31-jarige Arnhemse nog niet
over de mogelijkheden van de
Financiële Bijsluiter. "Je wordt
ouder en dan denk je soms na
over wat er na je 65e gebeurt,
maar je hebt gewoon geen tijd om
je in die materie te verdiepen. Als
ik de beschikking had gehad over
de Financiële Bijsluiter had ik
zeker ook andere alternatieven
bekeken."

De concrete aanleiding voor Carola
om aan haar oude dagvoorziening te
gaan denken was toen ze het bank-
afschrift met het AOW-tje van haar
moeder zag. "Mijn moeder valt
namelijk nét overal buiten. Mijn
ouders zijn al geruime tijd geschei-
den en een paar jaar later overleed
mijn vader. Ze kwam dus ook niet in
aanmerking voor een weduwenpen-
sioen. Echt veel gewerkt heeft ze
niet omdat ze vijf kinderen heeft
opgevoed. Ze heeft dus nooit pen-
sioen opgebouwd. Toen ik zag hoe
laag het AOW-tje van mijn moeder
is, dacht ik 'dat moet ik voor-
komen'. Zoiets zetje wel aan het
denken."

Vertrouwen
Carola heeft haar overige financiële
zaken ondergebracht bij een grote
verzekeraar. "Om de zoveel tijd
komen ze eens praten om te kijken
hoe de zaken ervoor staan. De laat-
ste keer ben ik maar eens gaan pra-

ten over een pensioenregeling. Zelf
zag ik er behoorlijk tegenop om me
in al die pensioenvormen te verdie-
pen. Dat kost me gewoon veel te
veel tijd. Bovendien zijn er tegen-
woordig zoveel regelingen, dat ik
gewoon de kennis niet heb om ze
met elkaar te kunnen vergelijken.
Dus heb ik me laten voorlichten
door adviseurs van de verzeke-
ringsmaatschappij waar ik al klant
was. Daar vertrouw je dan maar op.
Op een bepaald moment wil je dat
soort zaken gewoon regelen en dan
neem je vaak het eerste wat op je
pad komt."

Uitstekend initiatief
Nu de Financiële Bijsluiter voor
dergelijke producten verplicht is,
had de Arnhemse de verschillende
levensverzekeringen met behulp
van de Financiële KiesWijzer kun-
nen vergelijken. "Dat is een uitste-
kend initiatief. Ik denk dat ik met
die paar A4-tjes zelf nog wel de
moeite had genomen om de voor
mij passende regeling eruit te zoe-
ken. Zo'n Financiële Bijsluiter is
ideaal, het scheelt ontzettend veel
tijd."

Dividend
De traffic manager is blij met haar
levensverzekering met beleggings-
component: "Uitgangspunt daarbij
was dat ik op mijn 65e in ieder
geval dezelfde levensstandaard
heb als nu. Een deel van mijn geld
wordt in een heel breed pakket aan-
delen belegd. Dus als de beurs van
rechts inzakt, wordt dat door de lin-
kerkant weer wat rechtgetrokken.
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"De Financiële Bijsluiter is ideaal, het scheelt ontzettend veel tijd."

Dat is het idee. Als je een salarisver-
hoging krijgt, wordt dat verrekend
in de maandelijkse afdracht. Het
mooie van deze regeling is datje
twee maal per jaar dividend ont-
vangt. Dat wordt op een vrije spaar-
rekening gestort. Daar kan ik dan
weer allerlei leuke dingen van doen.
Ik ben erg benieuwd of ik voor het-
zelfde product had gekozen als er
een Financiële Bijsluiter bij had
gezeten."

Lekker shoppen
Dat haar 'pensioen' nu geregeld is,
geeft Carola een lekker gevoel. "Ik
weet nu dat ik straks mijn hand niet
steeds op de knip hoef te houden en
dat ik toch minstens één keer per
jaar op vakantie kan. Als je 65 bent,
heb je elke dag vrij. Ik moet er niet
aan denken als je juist dan geen
leuke dingen zou kunnen doen." Wat
voor leuke dingen dan? Lachend:
"Elke dag lekker shoppen."

een beleggingshypotheek", vindt
Zalm. "Bij de aankoop van een
auto bepaalt de overheid ook niet
voor welk type of merk consumen-
ten moeten kiezen. Dit brengt wel
met zich mee dat de koper zelfde
verantwoordelijkheid heeft voor
de keuzes die hij maakt bij de aan-
koop van een financieel product.
Die verantwoordelijkheid kan de
consument alleen goed dragen
wanneer hij voldoende weet over
de kenmerken en eigenschappen
van deze producten. De Finan-
ciële Bi js lu i te r brengt die
duidelijkheid."

Wat is een complex
financieel product?

Alleen bij een complex finan-
cieel product is het verplicht
een Financiële Bijsluiter te
leveren. Maar wanneer is een
financieel product complex?
Zelfs die vraag is met de huidi-
ge veelheid aan en ondoorzich-
tigheid van spaar-, leen-, verze-
kerings- en beleggingsvormen
al moeilijk te beantwoorden.

Een paar zaken zijn duidelijk.
Een 'complex financieel product'
bestaat uit een beleggingsdeel in
combinatie met sparen, lenen of
verzekeren. Bijvoorbeeld een
beleggingshypotheek. Dat is
zowel een beleggingsproduct als
een hypothecaire lening.
Bovendien moet de prijs of de
opbrengst ervan afhankelijk zijn
van ontwikkelingen op de finan-
ciële markten. Het resultaat is bij-
voorbeeld afhankelijk van koers-
ontwikkelingen, en dus onzeker.

Omdat bijna wekelijks nieuwe
financiële producten worden uit-
gevonden geeft de wet de
Autoriteit-FM de bevoegdheid
om de Financiële Bijsluiter ook
voor andere producten verplicht
te stellen. Beleggingsfondsen en
aanbieders van levensverzeke-
ringen met een recht op winstuit-
keringen, waren al verplicht orn
uitgebreidere informatie aan hun
klanten te verstrekken, maar zijn
nu ook aangemerkt als complex
product. De lijst kan altijd wor-
den uitgebreid. Hierdoor wordt
een betere vergelijking mogelijk
tussen beleggingsfondsen en
soortgelijke producten, zoals
clickfondsen en beleggings-
verzekeririgen.



Huub Stapel opent ToyGallery

Grote en kleine jongens en meisjes kijken hun ogen uit

De lezers van Contact moeten
er wel de IJssel voor over met
het pontje bij Bronkhorst of de
brug in Zutphen maar binnen
een straal die voor velen van
ons zelfs per fiets te overbrug-
gen is, is er in Brammen weer
een attractie bijgekomen voor
jong en oud: Speelgoedmuse-
um Toy Gallery.

Gegroeid vanuit collecties van di-
verse verzamelaars, die in 1995 in
Terschuur (Veluwe) begonnen met
200 m2 expositieruimte is er nu
een grote stap voorwaarts ge-
maakt. Op de bovenverdieping van

The Gallery beschikt men nu over
een ruimte van meer dan 500 m2

en de collectie is qua bijzonder-
heid meegegroeid.

De Stichting Speelgoedmuseum
Drummen zoals de beheerder offi-
cieel heet heeft dank zij de hulp
van vele vrijwilligers en sponsoren
een geweldige prestatie geleverd.

Door gebruik te maken van aan
elkaar geschakelde etalages en
steegjes in 'Dickens Stijl', lijkt het
voor de bezoeker een kijkje van de
ene speelgoedwinkel in de andere.
Eenzijdig is het allerminst: Mecha-

nisch speelgoed, treinen, poppen,
beren, trapauto's, antieke spellen
en puzzels. Merken als Dinky Toys,
Hornby, Schuco en een van de
grootste permanente collecties
Meccano: Uniek in Nederland.

En niet te vergeten de auto's, die in
alle schalen maar ook 1:1 te zien
maar ook te koop zijn in the Gallery
waar een lunchroom, Boekshop en
Lifestyleshop de zaak completeren
en een leuk doel kunnen zijn voor
een tripje over de IJssel. The Gallery
is te vinden aan de Arnhemsestraat
47 te Brummen en op internet:
www.thegallerybrummen.nl.

Muziekspektakel in Caribische sferen

De leden van de showband Chameleon

De Koninklijke Muziekvereni-
ging Sophia's Lust uit Ruurlo
organiseert tijdens de Reurlse
Pompdagen op zondag 11 au-
gustus 2002 op het Kerkplein in
Ruurlo een groot Muziekspek-
takel.

's Middags start het programma
met een heus Kabouter Plop-feest

' voor de jeugd, maar de papa's en
mama's zijn ook van harte wel-
kom. Natuurlijk gaat er gezongen
en gedanst worden op Plopmu-
ziek, de kinderen kunnen worden
geschminkt en krijgen Plopmelk
met Plopkoeken. Verder is er een
groot luchtkussen en worden er
worden er diverse kinderspelletjes
georganiseerd.
BELANGRIJK: IEDER KIND MOET
WEL EEN PYJAMABROEK MEENE-
MEN.

Daarna gaat het programma ver-
der met een optreden van de Suri-
naams/Hindoestaanse band Shine.
Deze uit de regio Arnhem afkom-
stige band zal ons in Caribische
sferen brengen door het spelen
van o.a. Merengue muziek. De be
zetting bestaat uit 3 synthesizers,
gitaar, bas, drums, percussie, 5
maal zang en saxofoon. Het Kerk-
plein is voor deze dag omgetoverd
in een stukje Caribbean, er wor-
den verschillende cocktails geser-
veerd en het is mogelijk om een
hapje te eten. De toegang is gratis.

Na een korte pauze gaat dan de
showband Chameleon spelen.
Showband Chameleon heeft een 7-
mans bezetting waarbij twee
trompetten en een saxofoon een
belangrijk deel van uit maken. De
roots van de handleden liggen in

de Achterhoek. De handleden heb-
ben elkaar leren kennen via de
Bigband van Muziekschool "De
Triangel".

De band heeft een zeer breed re
pertoire. Van Torn Jones tot Robbie
Williams, van jaren '70 tot nu.
Door de blazers kunnen ze de kant
van de feestmuziek op, maar ook
de kant van de Zuid-Amerikaanse
muziek. Dan weer afgewisseld
door een disco-set of een set met
gewoon dansbare muziek. Show-
band Chameleon bestaat nu ruim
8 jaar en speelt regelmatig op brui-
loften, zomerfeesten in de regio of
bedrijfsfeesten. Een belangrijk visi-
tekaartje is de lol die ze uitstralen
en hun avond is pas compleet als
het publiek een ontzettend leuke
avond heeft gehad. De toegang is
gratis (zie ook de advertentie).

Erve Kots presenteert op zaterdag 10 augustus
in samenwerking met Stone Vaffey/SCRj

David Olney
David Olney heeft het gemaakt.
Sinds Emmylou Harris zijn
nummer 'Jerusalem Tomorrow"
opnam brak voor hem de zon
door. Maar lang voor Emmylou
de prachtige liedjes van de sin-
ger/songwriter ontdekte wisten
anderen al van Olney's meester-
lijke gave.

"David Olney is een van de beste
songschrijvers ter wereld". Dat
schreef popjournalist Jip Golsteijn
(t) meerdere keren in zijn veelge
roemde stukjes in De Telegraaf. En
Golsteijn moet het als geen ander
hebben kunnen weten want hij in-
terviewde nagenoeg alle groothe
den uit de pop- en countrywereld.

Olney hanteert op het podium het
back-to-basics principe, alleen gi-
taar en zang. Het is geen geheim
dat in deze presentatie en op dit
niveau alleen de allergrootsten
zich muzikaal staande kunnen
houden - en Olney kan dat als de
beste. In zijn nummers smeedt de
singer/songwriter inzicht, humor,
ritme en poëzie tot een geheel. Hij
is in staat om in amper drie minu-
ten een compleet verhaal te laten
passeren waar andere schrijvers
heel wat langer nodig hebben om
hetzelfde te vertellen.
David Olney wordt bewonderd

door vele collega's en een groeiend
aantal fans met naam en faam.
Onder zijn aanhang bevindt zich
een voormalig US-president, rock-
ster Bonnie Raitt, Don Everly en ve
Ie andere bekende persoonlijkhe
den als Mart Smeets (NOS/VARA),
Jan Donkers (VPRO) en popjourna-
list Theo Hakkert (Tubantia). Ook
Emmylou Harris en Linda Ron-
stadt - toch niet de minsten - raak-
ten onder de indruk van Olney's
werk en namen songs van hem op.
Toegegeven . . . met 'Jerusalem To-
morrow' en 'Women Across The
River' hebben ze een fraai werk-
stuk afgeleverd. Maar toch . . . zet
daar de uitvoering van Olney zélf
eens tegenover en je ontdekt een
heel andere wereld.

In Olney's stemgeluid en melodi-
euze begeleiding komen zijn weer-
galoos mooie songs het beste tot
hun recht - onnavolgbaar en in-
drukwekkend. In ons land stond
Olney op bijna alle grote muziek-
podiums van naam zoals Paradiso,
Amsterdam/013, Tilburg/Vreden-
burg, Utrecht/Oosterpoort, Gro-
ningen, enz.
In Lievelde vindt het optreden
plaats in de grote zaal van Herberg
Erve Kots. (Voor informatie over
aanvang, entree, etc. zie Contact-
jes).

Nieuws van het 'Beterwater'-front
Ondanks de vakanties is er
volop nieuws van het 'Beter-
waterl'-front. Zelfs zoveel dat de
drie leden van de werkgroep
zich afvragen wat ze allemaal
los hebben gemaakt bij de in-
woners van de gemeente Vor-
den.

Zoals de inzending van ruim ze
ventig verontwaardigde klaagbrie
ven van de inwoners van Wich-
mond en Vierakker die in één zen-
ding, door bemiddeling van Jan
Lamers uit Wichmond, werden in-
geleverd. Waardoor het aantal pro-
testbrieven nu hard op weg is naar
de 700.

Ook komen er steeds meer reacties
van particulieren en ondernemers
die met nota's kunnen aantonen
vele honderden guldens schade te
hebben geleden door het hoge
kalkgehalte van het water. Ze ho-
pen dat de werkgroep deze claims
wil indienen bij de directie van Vi-
tens. Iets wat zal gebeuren als - zo-
als is aangevraagd - de albums met
dan ongetwijfeld meer dan 700
klaagbrieven door de werkgroep
zullen worden overhandigd aan
de Raad van Bestuur van Vitens. Er
komt nog bericht wanneer dit zal
gebeuren.

Nieuws ook uit de regio waaruit
blijkt dat inwoners van de ge
meente Wehl per 15 augustus a.s.
gewoon zacht water gaan krijgen.
Na jarenlang actie te hebben ge
voerd voor een betere waterkwali-
teit vond Vitens een oplossing: het
hemelsbreed op 13 km afstand ge
legen waterwinstation Ellecom
aan de rand van de Veluwe levert
zacht water voor Wehl dank zij
een speciaal aangelegde leiding. In
Wehl wordt al ruim tien jaar actie
gevoerd tegen de (harde) water-
kwaliteit en nu is er dus eindelijk
resultaat bereikt en hoeft men
niet tot eind 2006 of nog langer te
wachten op zacht water.

In Vorden zijn we pas drie maan-
den intensief actief op het 'beter-
water'-front maar er wordt ge-
hoopt op een sneller resultaat.
Tenslotte ligt Wehl hemelsbreed
maar 11 km van Hengelo (G) en
vanaf waterwinstation Hengelo
wordt nu al zacht water geleverd

aan Zutphen via een leiding die
nota bene door Vordens grondge
bied is aangelegd. Er is - meldde Vi-
tens dit voorjaar-echter te weinig
capaciteit om heel Vorden van de
ze leiding te laten profiteren. Maar
nu er zo dichtbij aanvoer is uit El-
lecom is daar wellicht een mouw
aan te passen. Een suggestie die
we, ook al zijn we leken op dit ge
bied, zeker zullen doorgeven aan
de leiding van Vitens als we daar
onze 'klaagbrieven' gaan overhan-
digen.

Nog meer nieuws: op dit moment
onderzoekt de werkgroep de mo-
gelijkheid te gaan adverteren in de
regio om daarmee ook rechtst-
reeks en - als dat financieel haal-
baar is - ook via Internet klachten
te verzamelen over de harde wa-
terkwaliteit. Op grote schaal ad-
verteren is helaas door ons beperk-
te budget niet mogelijk maar we
hopen daarmee toch zoveel reac-
ties in andere plaatsen los te ma-
ken dat Vitens nog meer onder
druk komt te staan en versneld
gaat werken aan de plannen voor
verbetering van het leidingwater.
De inwoners van Wehl bewijzen
dat door voortdurend actie te voe
ren uiteindelijk succes mogelijk is.
De werkgroep 'Beterwater!' hoopt
in stilte op een forse bijdrage van
een Vordens bedrijf dat via vermel-
ding van de bedrijfsnaam bij deze
advertenties veel goodwill zal ver-
krijgen bij de bevolking.

Laatste nieuws: de werkgroep
heeft sympathisanten beloofd hen
regelmatig een Nieuwsbrief te be
zorgen om zo verantwoording af
te leggen van het gevoerde beleid.
Daarbij horen zeker ook de men-
sen die tot nu toe de werkgroep
door een donatie hebben gesteund
hun werk te doen en nu ook de
mogelijkheid hebben verschaft te
gaan adverteren. Als u achter de
actie 'Beterwater!' staat en nog
geen (bescheiden) bijdrage hebt
overgemaakt: het bankrekeningnr
is 32.74.818.03 bij de RABO (met
vermelding 'Aktie Beterwater!'). En
natuurlijk zijn ook 'klaagbrieven'
nog welkom die te vinden zijn
en gedeponeerd kunnen worden
in de stembussen in de hal van
Super de Boer en van de Openbare
Bibliotheek.
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Ook dit jaar wordt het weer
feesten op de Kranenburg op 16
Augustus. Want dan vindt er
het 8e BBMB plaats. Het feest
van de plaatselijke band Kas
Bendjen, dat wordt georgani-
seerd met vele vrijwilligers.

De vrijwilligers zijn al weer enkele
weken aan de slag om de nieuwe
entourage op tijd af te hebben. Zo
komt er een extra kassawagen bij
de entree en een extra munten-
hok, in de vorm van een koekoeks-
klok, in de tent. De tent op zich
meet dit jaar een afmeting van 50
x 20 meter. Dus ook bij iets minder
weer kunnen er genoeg bezoekers
naar binnen. Het buitenterrein zal
weer worden voorzien van een Sa-
loon, een Slagerij, en een 10 meter
hoge Schemerlamp. De bandleden
zijn al weer enige tijd bezig met
het in elkaar zetten van de Show.
Er zullen weer veel gastoptredens
op het podium verschijnen waar-
onder; de iewetnietwoajd'rmet-
blieft band, een bijna volmaakt AB-
BA, Paul Kemper (niet meer nor-
maal), en de blazers Altied Gezel-
lig. In het voorprogramma speelt
de populaire band uit Bentelo
"SHIT HAPPENS". De ballonvaart is
dit jaar vervangen door helikopter-
vluchten en hiervoor kan men zich
opgeven door te bellen met (0575)
55 43 04. "Het feest kent ieder jaar
een gestage groei en dit jaar ver-

wachten we een nog iets groter be-
zoekers aantal", aldus Peter Hum-
melink. We proberen er een gezel-
lige happening van te maken voor
jong en oud. Je moet dan natuur-
lijk ook de mogelijkheid scheppen
dat hele gezinnen het zich kunnen
permitteren om gezamenlijk te
gaan stappen één van de basis pun-
ten is dan datje de entree zo laag
mogelijk moet houden en de
drankprijs niet abnormaal hoog
opschroeft. "Je ziet tijdens het op-
treden van Kas Bendjen dat de al-
lerjongste generatie altijd hele-
maal vooraan staat zonder dat ze
in de verdrukking komen. Hoe ver-
der je naar achteren gaat hoe ou-
der de generatie, daarom hebben
we achterin de tent een podium
staan waar de 55 plussers goed
kunnen vertoeven. Ze willen niet
aan het volle geluid worden bloot-
gesteld, maar ze willen wel graag
alles zien." Op het buitenterrein
staan de bezoekers die ook nog
graag een gesprek aangaan.met bij-
voorbeeld een oude bekende die ze
al een geruime tijd niet meer heb-
ben gezien. Ze staan dan gezellig
onder schemerlamp of zitten on-
der de veranda van de Saloon. De
slager zorgt altijd voor voldoende
warme hap zodat niemand iets te
kort hoeft te komen, men kan zelfs
ook weer terecht bij de cocktailbar.
"Gelukkig is het feest altijd nog
zonder veel problemen verlopen,

want daar zitje als organisatie na-
tuurlijk niet op te wachten. We
hebben altijd extra bewaking rond
lopen die goed op de hoogte zijn
met de omgeving, maar hoe min-
der ze te doen hebben des te liever
het mij is. Ook de plaatselijke EH-
BO geeft altijd een goede back up
want er kan er altijd eentje bezwij-
ken als Kas Bendjen op de planken
verschijnt." "Soms vraag ik mij af
"waar doen we het voor?". Want er
gaat altijd ontzettend veel tijd in-
zitten en dat voor één avond. Enke-
le vrijwilligers beginnen al weken
van te voren met het volmaken van
de decors en attributen. In de week
voorafgaand zijn we met man en
macht hele dagen en alle avonden
bezig om alles voor de vrijdag-
avond op de rit te hebben. Maar
als het dan vrijdagavond is en het
publiek begint binnen te stromen,
iedereen heeft schik en alles loopt
op rolletjes dan zeg je "ja, daar
doen we het voor". Het geeft een
kick als iedereen 's nachts tevreden
naar huis toe gaat, dan denk ik bij
mezelf "dat hebben we allemaal
met elkaar weer mooi geflikt".
Voor ons zit het er dan nog niet op
want we moeten dan nog enkele
dagen aan het opruimen, maar wel
met de gedachte "wat gaan we vol-
gend jaar toevoegen?". Er is vol-
doende parkeergelegenheid, voor
auto's en fietsen.
Kom op tijd want VOL = VOL.

500 heiligenbeelden in Kranenburgse kerk
In Kranenburg, een kerkdorp
bij het Gelderse Vorden, werd
in 1999 een fraai kerkgebouw
onttrokken aan de eredienst.

De neo-gotische Antoniuskerk was
rond 1860 gebouwd door de be-
kende architect P.J.H. Cuypers. Op-
gericht werd de stichting „Vrien-
den van de Kerk op de Kranen-
burg,, en er werd een nieuwe be-
stemming voor de kerk gevonden.
Het gebouw werd met behulp van
vele vrijwilligers ingericht als het
eerste „Museum voor Heiligen-
beelden" in ons land. Een-gedurf-
de onderneming want men begon
met een lege kas. Het idee sprak
echter vele aan. Zo meldden zich
honderden donateurs en werden
van kloosters en particulieren
beelden in bruikleen of als schen-
king ontvangen. Twee jaar gele
den ging het museum open en het
bleek een schot in de roos.
Sindsdien bezochten al ruim
15.000 mensen het museum. De
toekomst van het kerkgebouw is
verzekerd en een belangrijk kerke
lijk-cultureel erfgoed wordt met
zorg bewaard. Deze bijzondere
prestatie werd, omdat het project
geheel door vrijwilligers werd ge-
realiseerd, eind vorig jaar bekroon

met een „Nationaal Compliment".
Van de bijbehorende geldprijs
werd een aantal beelden aange-
schaft. Ruim twee jaar na de ope-
ning van het museum kon deze
maand het vijfhonderdste heili-
genbeeld aan de collectie worden
toegevoegd. Bijzonder was dat tus-
sen die nieuwe beelden zich ook
een beeldje bevond van Pater Pio.
Deze Italiaanse pater, die leefde
van 1887 tot 1968, geniet in Zuid
Europa een ongekende populari-
teit. Zijn graf is een veelbezocht
bedevaartsoord. Hij werd onlangs
door Paus Johannes Paulus II hei-
lig verklaard.
Tijdens een bezoek aan het muse-
um op de Kranenburg kan men
wandelen langs de nu dus ruim
vijfhonderd heiligbeelden, er is
een speciale „Beeldenroute" waar-
in de levensverhalen worden ver-
teld van een dertigtal heiligen.
Het klankbeeld „Een heilig Beeld-
verhaal" geeft op boeiende wijze
inzicht in de betekenis van heili-
gen in het leven van miljoenen ge
lovigen. Het 'Museum voor Heilig-
beelden' is tot en met 27 oktober
open op elke dinsdagmiddag, don-
derdagmiddag en zondagmiddag.
Het kerkdorp Kranenburg ligt aan
de weg van Vorden naar Ruurlo.

Biej ons in
d'n Achterhook
Zie zo, endelijk zaoterdagaovend. Derk van 't Holtslag leet zich op 'n
stoel biej de kachel zakken, 't Wark op de boerderieje, waor zo'n acht
melkbeeste, wat pinken en kalver en een paar motten dagelijks
vezörgt mossen wodn, was an de kante. De twee peerde had e uut de
weie ehaald en op stal ezet. De piepe wodn uut de tesse van de kiel
ehaald en evuld met tabak uut 'n half-ponds buul die zien vaste plaatse
veur 'n bozem had. Met een vliemken haaln e vuur uut de kachel en
stok daormet de brand in de piepe. Dit was veur Derk altied een van
de mooiste aovende van de wekke. De knech en de meid hadden alle
beide eur gaodag en waarn nao eurluu huus. Zo was 't mooi röstig in
huns, allene met zien zuster Hentjen. Die zat now nog sokken te stop-
pen, maor jao, die wol toch warken. Umme leazen gaf die neet volle.
At ze de sokken dichte hadde zol ze zich wel een of ander brei- of
haakwerk opzuukn. En dat had ok zo zien veurdeeln, daor ko'j biej
praoten. At t'r ene zat te leazen wodn dat wat lastiger.

Derk sleep al zowat, de piepe was um al uut de mond evaln, too Hent-
jen een koe heurn reern. "Mot t'r een koe melk wodn, ik heurn d'r
ene reern?". Maor Derk had niks eheurd, ze zol zich wel wat vebeeln,
dat dei ze wel vaker. Too Derk gin anstalten maakn umme op de bene
te kommen ging Hentjen zelf maor 's nao de deale. Maor daor was
niks te zien, de beeste leien allemaole röstig te neerkewwen. Ze ging
maor weer nao de kikken. Een ketier later heurn ze weer een koe bol-
ken. Ze schreeuwen Derk wakker die van schrik zowat van de stoel
veel. Derk ging too toch maor 's effen kieken, maor wod op de deale
ok niks wiezer.

D'r waarn nog nauwelijks vief menuten veurbiej of ze heurn wat
loopn op de götte. Hentjen wol gaon kieken maor dat hoeven niet.
De kikkendeure ging los en daor kwammen een paar buurjonges,
Bearnd en Theo, op vesite. Hentjen, bliej dat t'r praotvolk kwam,
neugen ze te gaon zittten. De jonges veteln maor 't geintjen wat ze
uutehaald hadn, gelukkig konnen Bearnd en Hentjen d'r umme
lachen, "k Zal metene koffie zetn, daor zo-j wel zinne an hemmen"

En daor was 't de jonges now juus umme begonnen. Uut alibanteriej
hadn de jonges veur 't kattegat in de echterdeure as een koe zitn
bolken umme zo an de koffie te kommen. In plaatse van disco of til-
levisie wissen de jongeluu zich vrogger op dizze maniere te vemaakn,
biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Peter Hoefnagels leest voor
De schrijver Peter Hoefnagels
zal op woensdagavond 7 augus-
tus in Theater Onder de Molen
in Vorden enkele gedeelten
voorlezen uit zijn laatste ro-
mans 'Dansen op het terras' en
de 'Onbekende Bevrijding*. Zijn
optreden maakt onderdeel uit
van de zomerserie Verhalen en
muziek".

Peter Hoefnagels combineert het
voorlezen met het zingen van en-
kele bekende jazzstandards. Hij
doet dit in samenwerking met
theaterorkest The Mills Fathers.
Dit orkest bestaat woensdagavond
uit Pieter Sanders (piano), Karel
Heidenis (bas) Tony 'Toots' Traas
(accordeon). Ook de goochelaar
Wim Hooghiemstra is weer van de
partij. Speciaal voor het tien jarig

jubileum van het theater heeft hij
enkele nieuwe trucs aan zijn act
toegevoegd.

Dat geldt ook voor de verhalenver-
telster Dinie Hiddink. Zij heeft
eveneens nieuwe verhalen op haar
programma staan. Cabaretier Pe-
ter Besselink maakt de avond com-
pleet. Hij vertelt onder andere het
verhaal dat hij beroofd werd op
Cuba en heeft door middel van
zijn wondertelefoon contact met
niemand minder dan Herman
Brood.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den. Kaarten kunnen van tevoren
worden gereserveerd via de reser-
veerlijn of de plaatselijke VW.
Zie ook de advertentie.

Natuurbeleving, ontginning
van dorp tot stad

Het beeldje van Pater Pio, één van
de vijfhonderd Heiligbeelden

Het geomantisch tijdschrift Be-
wust Wandelen uit Deventer or-
ganiseert een week met als the-
ma 'Natuurbeleving, ontgin-
ning van dorp tot stad' van zon-
dag 18 tot zaterdag 24 augustus
in Salland.

Tijdens deze week wordt er ge
kampeerd op het landgoed 'De
Oostermaet' te Lettele waardoor
het contact met de natuur, er vol-
ledig één mee worden en meegaan
op het ritme van zijn snelle veran-
deringen als een gouden draad
door deze week loopt. Vroeger ko-
zen de mensen bewust een welbe
paalde plek om te wonen. Wonen
op een heuvel of in de nabijheid
van een rivier zoals de IJssel in sa-
menhang met de energetische
structuren, had zijn reden. Uit de
ze eerste nederzetting ontstond
een dorp dat later soms uitgroeide
tot een stad. In de vroege middel-
eeuwen kerstenden monniken de

bevolking en drukten hun stempel
op de streek. De handel bloeide
welig en zeven steden langs de IJs-
sel sloten zich aan bij het Hanze
verbond. Tijdens deze week doen
deelnemers onderzoek naar de ri-
tuele dierbegraving van een Ger-
maanse nederzetting op een ar-
cheologische site, en het ontstaan
van de Hanzesteden Zutphen,
Zwolle en Deventer. Ook wordt er
aandacht geschonken aan het ge
dachtegoed van belangrijke figu-
ren als Lebuanus en Geert Grote.
Door mee te stromen op de tijds-
lijn door de eeuwen heen op het
ritme van de natuur, leert men
'bewust waarnemen' en contact
maken met de verschillende kos-
mische en aardse energievormen
en krachtplekken. Geomantie be
tekent dus letterlijk, kennis van de
aarde. Deze week wordt begeleid
door Kris Tolomei van Bewust
Wandelen. Info www.bewustwan-
delen.nl
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Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

Een enthousiast team uitstekend opgeleide
vakmensen zorgt voor professioneel

schilder- en onderhoudswerk.
Goede advisering, voorbereiding,

coördinatie en controle levert u de garantie voor
vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 00
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225P°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795P°

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) 45 86 97/06 51618006

J. BUISMAN

K.M.V. SOPHIA'S LUST
organiseert tijdens de

REURLSE
POMPDAGEN

op zondagmiddag
11 augustus 2002

tussen 14.30 en 16.00 uur op het
Kerkplein in Ruurlo een echt

Kabouter
Plop-feest

Natuurlijk gaat er gedanst worden op Plop-
muziek, de kinderen kunnen worden

geschminkt en krijgen Plopmelk met Plop-
koeken. Verder is er een groot luchtkussen

en worden er diverse Kinderspelletjes
georganiseerd.

Belangrijk: ieder kind moet een pyjamabroek
meenemen.
Entree € 3.-.

Kom allemaal, dan wordt het
plopperdeplop leuk!

K.M.V. SOPHIA'S LUST
organiseert tijdens de

REURLSE
POMPDAGEN

op zondag
11 augustus 2002

tussen 16.00 en 23.00 uur op het
Kerkplein in Ruurlo een echtx

Caribisch
muziekfeest

met om 16.00 uur de band

SHINE
Caribische muziek (o.a. Merengue).

Er worden verschillende cocktails geserveerd
en het is mogelijk om een hapje te eten.

20.00 uur de showband

Chameleon
Lekker swingen op het plein onder het genot

van een hapje en een drankje.

De toegang is gratis!

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

U KOOPT NU VOOR

DE HELFT

DE LAATST ZOMERAR1IKE EN
GAAN NI BIJNA AL EMAAL ME

DE DEUR UIT!

CFASHION ]
mode voor het héle gezin

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Kaalte - Terborg - Ulft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Dj en eindredacteur Tros Radio 2 en 3 Daniël Dekker:

Door internet direct contact met de luisteraar
In zijn lange radioloopbaan heeft Daniël Dekker de
opkomst en de invloed van internet van dichtbij kunnen
meemaken. Ondanks dat radio en internet concurre-
rend kunnen werken, is de dj en eindredacteur van Tros
Radio 2 en 3 blij met de ontwikkelingen: "Internet
maakt het mogelijk dat we nu één op één kunnen com-
municeren met onze luisteraars. Ze geven per e-mail
aan wat ze wel of niet willen. Daar kun je als program-
mamaker op inspringen."

De Tros liep aanvankelijk voorop als
het ging om het toepassen van multi-
media. Later is de omroep uit kosten-
overwegingen wat selectiever te werk
gegaan. Dekker kon zich wel in dat
besluit vinden. "Elk programma heeft
een eigen site die dagelijks moet wor-
den onderhouden. Dat kost nogal wat
inspanning. Radio en internet bestaan
nu broederlijk naast elkaar. Door
internet is het contact met de luiste-
raar directer geworden. Een aantal
van onze prijsvragen zijn via internet
op te lossen. En we doen ook veel
acties met artiesten of groepen aan
wie je dan een e-mailtje kunt sturen.
Op de verschillende sites zijn ook
bepaalde fragmenten terug te vinden
en kun je een duik nemen in het rijke
radio-archief."

Passie
Begin jaren '80 zegde hij zijn baan bij
de bank op en stortte Dekker zich
serieus op zijn radiocarrière. Samen
met Jeroen van Inkel, Adam Curry,
Rob van Someren en Simone
Walraven zat hij bij de spraakmaken-
de Amsterdamse zender Radio
Decibel. Na een kort avontuur bij
Radio 10, zit hij nu alweer veertien
jaar met veel plezier bij de Tros. De
passie voor muziek dreef Dekker naar
het vak van discjockey. "Als klein
jongetje kwam ik erachter dat als je je
piek up heel hard zette en vlakbij de

naald schreeuwde, datje jezelf via de
box terug kon horen. Zo kon je dan je
eigen 'programma' presenteren."

Climax
Dekker presenteert onder andere De
Gouden Uren, Poster en De Mega
Top 100. "Allemaal leuk", vindt hij.
"Van de hitparade vind ik het mooi
om naar een climax, de nummer één,
toe te werken. Poster is een documen-
taire over één bepaalde artiest, daar
kun je dan weer veel meer van jezelf
in stoppen. Thuis draai ik trouwens
andere muziek dan dat ik op de radio
laat horen. Veel Neil Young en
Marvin Gaye. Daar heb ik geen pro-
blemen mee hoor. Een schilder
bepaalt ook niet de kleur van het huis
dat hij moet schilderen."
Dat de 'grootste familie van Neder-
land' een aantal populaire program-
ma's maakt, ondervond Dekker toen
de redactie de opbouw van het suc-
cesvolle programma 'De Gouden
Uren' wilde wijzigen. "We hebben
weieens geprobeerd om voor 'de top
drie', een vast onderdeel in deze
radioshow, iets anders te verzinnen.
Luisteraars reageerden massaal via de
site. We kregen echt waanzinnig veel
e-mailtjes van fans in de trant van
'hoe haal je het in je hoofd' en 'waar
zijn jullie mee bezig'. Internet is dus
een goede manier om uit te vinden
wat het publiek van de programma's

Daniël Dekker boekt reizen en doet boodschappen op internet.

vindt. En ja, die top drie is er nog
steeds."

Selectief
Maar een computer is (nog) niet over-
al voor geschikt, vindt de program-
maleider. "Ik zie mezelf bijvoorbeeld
nog geen film kijken op mijn compu-
ter. En je gaat ook niet eerst je com-
puter opstarten om radio te luisteren.
Bovendien hebben de meeste mensen
die nieuwste snufjes ook nog niet in
huis. Dat is typisch Hollands. Bij ons
thuis hebben we ook nog heel lang

Cultuur online

Rondklikken in het museum
Er zijn een groot aantal musea met
een website. Sommige hebben een
deel van de collectie online staan.
Maar de complete collectie online
dat is wel heel bijzonder. Het
Rijksmuseum voor Volkenkunde
heeft dat gerealiseerd. Alle 193.000
museumstukken zijn op de website
te zien, compleet met een foto en
beschrijving.

Voor de gewone museumbezoeker is
dat geweldig. Na een bezoek aan het
museum kan thuis de ervaring nog
eens worden herbeleefd op
wwwtrmv.nl. Of andersom, vooraf-
gaand aan een bezoek kan een selec-

tie worden gemaakt van de stukken
die men beslist wil zien.

Selectie
Onderzoekers maken ook dankbaar
gebruik van de mogelijkheden. Niet
alles is immers voortdurend geëxpo-
seerd. Zij zijn in staat om heel gericht
te selecteren welke stukken zij graag
uit het depot willen zien. Datzelfde
geldt voor andere musea die
bruikleen overwegen. Zij kunnen ook
eerst eens rustig op de website rond-
neuzen. De medewerkers van het
museum varen er wel bij, zij hoeven
nog maar de helft van de stukken uit
het depot te halen.

Vakantieactiviteiten voor kinderen.
Ook die vind j e op de website.

Zaalinformatiesysteem
De informatie voor de website wordt
ook in het museum zelf gebruikt. Het
museum beschikt over een digitaal
zaalinformatiesysteem dat toeganke-
lijk is via een zuiltje met een beeld-
scherm. Door het beeldscherm aan te
raken kan het silhouet van de tentoon-
gestelde voorwerpen worden geselec-
teerd en krijgt de bezoeker meer info.
Dit zaalinformatiesysteem is ook via
www.rmv.nl te bezoeken.

Surfen en rusten
De vinger aan de pols

Jakkeren over de elektronische
snelweg moet met enig beleid
gebeuren. Altijd kan het spook
van de RSI van rechts komen. De
aandoening ontstaat niet van de
ene op de andere dag. Een keer te
lang achter de computer is geen
probleem. In de meeste gevallen is
het een proces van jaren.

Gelukkig zijn er een aantal handige
hulpmiddelen. Tussendoor een kop
koffie of thee halen is een prima
manier om problemen te voorko-

men. Veel deskundigen zijn van
mening dat een koffieautomaat op
100 meter van de werkplek een per-
fecte remedie is tegen RSI. Even
rekken en strekken op de stoel is een
andere eenvoudige wijze om die ver-
velende, zeurende pijn te voorko-
men.

Tachograaf
In veel gevallen vergeten mensen de
tijd of staan ze teveel onder druk om
aan hun lichaam te denken. Voor die
groep is er nu speciale anti-RSI soft-

ware die een oogje in het zeil houdt.
De nieuwe versie van de
Beeldschermtachograaf van Full
Moon Humatics is in overeenstem-
ming met de Arbowet. De software
registreert micropauzes (20-60 •
seconden) en gewone pauzes. Bij te
lang en te hard werken verschijnt er
een waarschuwing op het scherm.
De tachograaf is mede ontwikkeld
door FNV Bondgenoten. De 120
dagen proefversie is gratis te down-
loaden op internet: www.beeld-
schermtachograaf.nl

zwartwit-tv gekeken. Simpelweg
omdat-ie het nog deed. Pas toen ie
kapot ging, kregen we een kleuren-
televisie. Nu heb ik zelf wel een lek-
ker snelle verbinding laten installeren
want ik wil lekker vlug kunnen inter-

foto: Roy Beusker

netten. Ik boek mijn reizen via inter-
net en bestel er ook mijn boodschap-
pen. Ik vind het enorm handig en je
ziet meteen resultaat. Ik denk datje
het medium heel selectief moet
gebruiken.

Nieuw futuristisch design voor iMac
Computer met ander uiterlijk

De nieuwe iMac: het oog wil ook wat.

Apple heeft vanaf de eerste dag een
bijzondere rol gespeeld in de auto-
matiseringswereld. Altijd een
eigenwijze vormgeving van de com-
puters, iedereen herinnert zich de
geheel doorzichtige iMac nog wel.
Maar ook kent Apple een eigen
systeem dat voor veel andere soft-
ware-producenten een belangrijke
inspiratiebron is geweest.

Enige jaren geleden veroorzaakte de
iMac een ware revolutie. Een compu-
ter hoefde ineens niet saai, hoekig,
lomp en onhandig te zijn. Kleurig,
rond en eenvoudig werd het sleutel-
woord. De iMac werd gezien in alle
toonaangevende design- en interieur-
bladen, soaps en films. Een hippe
computer met ook nog eens zeer aan-
sprekende prestaties. AI geruime tijd
werd er gespeculeerd over de nieuwe
iMAC. Die is er sinds februari en
vanaf april zijn alle modellen en uit-

voeringen leverbaar. Een ding is
zeker, opnieuw is er volop bewon-
dering.

Prominente plek
Een computer die niet weggestopt
hoeft te worden, dat is wel de beste
typering. Sterker nog, veel mensen
zetten 'm op een prominente plek in
de huiskamer. De nieuwe iMac is ont-
worpen om te fungeren als centrum
van de nieuwe digitale levensstijl. Het
'zwevende' flat-panel LCD-beeld-
scherm van 15 inch springt zeer in het
oog. De hoogte en de hoek van het
scherm zijn moeiteloos met één vin-
ger aan te passen. De nieuwe iMac is
bovendien voorzien van een krachtige
PowerPC G4-processor en kan zowel
cd's als dvd's afspelen én branden.
Het is dan ook de ideale computer
voor wie wil werken met programma-
tuur voor digitale fotografie, muziek
en video.



Advertentie
Lezers van Contact/Elna kunnen gratis toegangsbewijzen winnen!

Bezoekers van de Country Living Faii
2002 doen opmerkelijke ontdekkingen
Van 18 tot en met 22 augustus
zal het landgoed rond het sfeer-
volle kasteel Vorden ongetwij-
feld weer volstromen rtiet dui-
zenden bezoekers. En daar heb-
ben ze een heel goede reden
voor, want ook de komende
Country living Fair heeft moe-
ders, vaders en zeker ook de
kinderen enorm veel te bieden.

Waar de een zich vooral aangetrokken
zal voelen tot de paarden- en honden-
shows, zal de ander misschien meer zien
in de houthakkers roadshow, een pony-
ritje of een stoer kampvuur.

ONTSPANNEN
IS KINDERSPEL
De Country Living Fair biedt de breedst
mogelijke kijk op het plezier dat je aan
natuur en landelijk leven kunt beleven.
Kinderen komen tot de ontdekking dat
ook dingen waar geen stekker aan zit of
batterijen in moeten, erg leuk zijn.
Broodjes bakken op je eigen kampvuur-
tje bijvoorbeeld. Ze vinden de bijen bij de
imker eerst misschien een beetje eng,
maar smullen net zo makkelijk van de
verse honing. Ze komen erachter dat
kaas niet in de supermarkt groeit, maar
door mensenhanden gemaakt wordt.
Ook dieren doen het natuurlijk altijd
goed bij kinderen. Die zijn er dan ook
volop. Valkenier Reinier de Vries treedt
op met zijn vogels en is altijd een popu-
laire bezienswaardigheid. De honden-
keuring is er voor de hondenbezitters en
de jachtproeven met honden zijn een
fascinerend schouwspel van de samen-
werking tussen mens en dier. Ook paar-
denliefhebbers komen ruimschoots aan
hun trekken met dressuurclinics van Ti-
neke en Imke Bartels en een optreden
van het Grand National Team dat races
met Shetland pony's verzorgt.

GESCHIKT
VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Uiteraard heeft de Country Living Fair
ook de volwassen bezoeker, met of zon-
der kinderen, veel te bieden. Het is een
inspiratiebron vol interieurideeën en
tuintrends welke aansluiten bij landelijk
leven. Bij mode ligt de nadruk op out-
doorkleding en de casual look. Zo kunt u
op de Country Living Fair bijvoorbeeld
uw waxjas ter plekke laten rewaxen. Am-
bachtslieden verzorgen demonstraties
op allerlei gebied waaronder een hand-
wever uit de ateliers van 'Donegal
Tweed' uit Ierland. Hij gaat vijf dagen
lang op de fair zijn 'hand-loom' demon-
streren. Ten slotte geven de verschillende
presentaties van de Geldersche land- en
tuinbouworganisatie GLTO een mooi
beeld van wat het leven en werken als
boer te bieden heeft.

ALGEMENE
BEURSINFORMATIE
Toegangsprij zen
Per persoon € 10.-; dinsdag en woensdag
na 17.00 uur € 7.- p.p. (niet in combinatie
met andere kortingen); kinderen t/m 12
jaar gratis; groepen vanaf 20 personen
€8.50 p.p.

Adres
van de Country Living Fair
Kasteel Vorden, Horsterkamp, Vorden.
Openingstijden
zondag 18 aug. 10.00-18.00 uur
maandag 19aug. 10.00-18.00 uur
dinsdag 20aug. 10.00-21.00 uur
woensdag 21 aug. 10.00-21.00 uur
donderdag 22 aug. 10.00-18.00 uur

Internetsite
www.countrylivingfair.nl

Openbaar vervoer
Vorden is goed te bereiken met het open-

baar vervoer. Vanaf het NS-station Vor-
den is het ca. 10 minuten lopen naar de
Fair.

Honden
Honden zijn toegestaan, mits aange-
lijnd.

PROGRAMMA
COUNTRY LIVING FAIR
Zondag
10.00 uur: opening Fair.
Doorlopend: ponyrijden voor kinderen;
kinderopvang; vaardigheid sproeven met
uw hond; Ierse wever, Magee hand-
weaving; gewicht schatten GLTO; Le
Crayon workshops en demonstraties
bloemschikken. 11(
11.30-12.00 uur:
Shetlandpony's Grand National-Team.
12.00-12.30 uur:
dansgroep De Knupduukskes.
12.30-12.50 uur:
valkenier Reinier de Vries.
13.00-13.30 uur: Houthakkersroadshow.
13.30-14.30 uur:
clinic + kür Tineke en Imke Bartels.
14.30-15.00 uur:
demo vaardigheidsproeven met honden.
15.00-15.30 uur:
Shetlandpony's Grand National Team.
15.30-16.00 uur:
dansgroep De Knupduukskes.
15.45-16.05 uur:
valkenier Reinier de Vries.
16.15-16.45 uur: Houthakkersroadshow.
16.45-17.15 uur:
demo vaardigheidsproeven met honden.
17.00-17.30 uur:
Shetlandpony's Grand National Team.
18.00 uur: Fair sluit.

Maandag en donderdag
10.00 uur: opening Fair. Voor doorlopend
programma zie programma zondag.

11.30-12.00 uur:
Shetlandpony's Grand National Team.
12.30-12.50 uur:
valkenier Reinier de Vries.
13.00-13.30 uur Houthakkersroadshow.
13.30-14.30 uur:
clinic + kür Tineke en Imke Bartels.
14.30-15.00 uur:
demo vaardigheidsproeven met honden.
15.15-15.45 uur:
Shetlandpony's Grand National Team.
15.45-16.05 uur:
valkenier Reinier de Vries.
16.15-16.45 uur: Houthakkersroadshow.
16.45-17.15 uur:
demo vaardigheidsproeven met honden.
17.00-17.30 uur:
Shetlandpony's Grand National Team.
18.00 uur: Fair sluit.

Dinsdag
10.00 uur: opening Fair. Voor doorlopend
programma zie programma zondag.
11.30-12.00 uur:
Shetlandpony's Grand National Team.
12.30-12.50 uur:
valkenier Reinier de Vries.
13.00-13.30 uur: Houthakkersroadshow.

13.30-14.30 uur:
clinic + kür Tineke en Imke Bartels.
14.30-15.00 uur:
demo vaardigheidsproeven met honden.
15.30-16.30 uur:
Shetlandpony's Grand National Tearn.
16.45-17.05 uur:
valkenier Reinier de Vries.
17.00-17.30 uur: Houthakkersroadshow.
18.00-18.45 uur:
demo vaardigheidsproeven met honden.
19.00-19.30 uur:
Shetlandpony's Grand National Team.
Vanaf 19.45 uur:
Jachthoornblaasgezelschap Vivat.
21.00 uur: Fair sluit.

Woensdag
Het programma van woensdag is iden-
tiek aan dat van dinsdag met als extra
een groot aantal activiteiten met fjor-
denpaarden: • keuringen van fjorden-
paarden • mini marathon • demonstra-
ties oude werktuigen en koetsen • de-
monstratie boomsiepen • demonstratie
springen • behendigheidsspelen • touw-
trekken met het publiek • kür op mu-
ziek met acht fjordenpaarden.

HOE KOM JE IN HET BEZIT VAN EEN GRATIS TOEGANGS-
BEWIJS VOOR DE COUNTRY LIVING FAIR 2002 IN VORDEN?
Tel het aantal VOV-ridders welke staan afgedrukt op deze pagina, vul dit hieronder
in en stuur deze bon op of lever hem in voor woensdag 14 augustus. Voor Vorden
bij • Profile Bleumink, Dorpsstraat 12 • Free Wheel, Zutphenseweg 8 • Roosen-
stein Quality Wear, Burg. Galleestraat 12 • Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30. Voor
Lichtenvoorde bij Weevers Elna, Bleekwal 10.
Er zijn 50 gratis toegangsbewijzen beschikbaar. Inzenders krijgen tijdig bericht of
zij tot de gelukkigen behoren.
Naam:
Adres:
Plaats: Tel.nummer:
Aantal ridders:

, oe Rot,

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 19
Zonnig terras
Italiaanse ijssalon

Gehele Country Living Fair:
Zomerse salade

Hoofdgerecht naar keuze
(van onze a la carte kaart)

Koffie de luxe
Inclusief 2 glazen wijn € 29-50 p.p.

Hartelijk dank voor uw bezoek en graag tot ziens!
Wendie en Thomas

Burg. Galleestraat 22 • Vorden

Ook bij Anthony's een zomers festijn
tijdens de Country Fairdagen.

20% korting op. . .
wax coats, truien, fleece en blouses

en -10%
op alle geschenkartikelen.

Tot ziens bij Anthony's

ROOSENST IN

Comfortabele kleding
voor de sportieve

man en vrouw
Burgemeester Galleestraat 12 • 7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

Sportief er op uit met

Ook te zien op de Country Living Fair te Vorden.

Pff
DE Fl ETSSPEC IALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Td. (0575) 51 95 26

Country
Living Fai
met o.a. clinic + Kür op muziek Tiiieke en Imke Bartels, demonstratie
aangespannen rijden, behendigheidsproeven met honden, fjorden
paardenkeuringen, houthakkersroadshow, bloemschikken,
kinderopvang en nog veel meer.

18 tot en met 22 augustus Kasteel Vorden,
Horsterkamp 8,7251 AZ Vorden
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

18 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus

donderdag 22 augustus

10.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-21.00 uur
10.00-21.00 uur
10.00-18.00 uur

Toegangsprijzen:
volwassenen
€ 10,- per persoon;
groepen v.a. 20 pets.
€ 8,50 per persoon;
kinderen t/m 12 jaar
gratis.



HOESLAKENS
& LAKENS

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
1 00% katoen
90/200 van 14,95 voor 9,95
90/220 van 16,95 voor 11,95
140/220 van 20,95 voor 14,95
160/180x200 van 26,95 VOOf 19,95
190/220 van 29,95 VOOr 23,95

Lakens wit
van Cinderella
160/260 van 21,95 voor 16,95
200/260 van 30,95 voor 24,95
240/260 van 34,95 voor 27,95

Lakens
/ 00% katoen

Diverse kleuren
1 persoons van 21,95 voor 7,95
2 persoons van 30,95 VOOr 9,95
lits-jumeaux van 34,95 voor 11,95

RUIMING
enwinhel
vQ.nNeAerla.nAl

Van Dijch hoeslakens
200/200 van 68, 12

Katoen satijnen hoeslahens
in 9 kleuren

80/200 van 24,95
1 40/200 van 32,95
140/200 van 29,95
160/200 van 34,95
180/200 van 39,95
Slopen 60/70
per stuk van 1 5,95

Stretch moltonhoeslahens
1 persoons van 19,95
1 persoons xl van 22,95
2 persoons van 25,95
lits-jumeaux van 29,95
Moltonslopen nu

voor

voor
voor
voor
voor
voor

voor

voor
voor
voor
voor

2 voor

9,

19,95
25,95
23,95
27,95
29,95

12,95

14,95
17,95
19,95
23,95
13,95

DEKBED SETS
grote partij dekbedsets - supervoordelig

Borascotton 1 pers van 45,40 nu 14,95
vanaf 12,95

Ideens 2 pers
lits-jumeaux

Deja luxe satijn
1 pers 104,-
1 00% katoen lits-jumeaux 1 72,-

Cinderella Living Colors
1 pers 63,-
2 pers 90,-
tits-jumeaux 104,-

nu 24,95
nu 34,95

vanaf 29,
vanaf 59,-

nu 19,95
nu 19,95
nu 29,95

Gladde hoeslahens van Merise
80/200
90/200
90/220

140/200
160/200
180/200
183/213

van 12,50
van 12,95
van 13,95
van 15,95
van 19,95
van 20,95
van 21,95

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

7,50
7,95
8,95

10,95
14,95
15,95
16,95

Hoeslahens
l 00% katoen uitlopende kleuren
alle maten 7,- per stuk

TAFELGOED
Vele maten ronde, vierkante en

rechthoekige tafelkleden en
dehservetten.

Effen engedessineerd.

tot 80% Korting

BADGOED
Badgoed Van Dijch Royal (effen en gestreept)
60/110 cm, vele kleuren
van 9,95 per stuk nu 2 voor 12,-
Washand van 2,25 nu 1,80
Badlaken 70/140 van 18,50nu 14,-

60/110 cm
van 10,95 per stuk nu 2 voor 13,95
Washand van 2,25 nu 1,80
Baddoek 100/180 nu 24,95

Badgoed met ingeweven motieven
van 9,95 per stuk nu 2 voor 12,-
Washand nu 1,80

Van Dijch, Move, Elias
Grote hoeveelheid nieuwe collectie
badgoed met 25% korting.

KEUKEN
Keuken sets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 6,80 vanaf 5,-

Werh- en vaatdoehjes
in diverse kleuren, van l ,80 per stuk

nu vier voor 5,-
Theedoehen
100% katoen nu 3 voor 5,-
Halflinnen nu 2,95 per stuk
100% linnen nu 3,95 per stuk

KATOENEN DEKENS
180/230
230/230
260/230
280/230

van 59,95 nu 49,95
van 79,95 nu 69,95
van 89,95 nu 79,95
van 99,95, nu 79,95

KUSSENS
Synthetische kussens
met hoflow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 13,60 nu 2 voor 19,95

Synthetische kussens
Gevuld met Luxorel en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 31,30 voor 22,- nu 2 VOOr 39,-

Ganzeveren kussen
van 31,30 voor 26,80 nu 2 voor 39,-

Kafok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 35,90 voor 26,80 nu 2 voor 49,-

Nehsteunhussen
Gevuld met synthetische bolletjes.

nu 29,
30% donshussen (dons/veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig,
van 63, l O nu 49,-

Schorten
diverse kleuren vanaf 8,95

PLAIDS
700% wollen plaid s
In prachtige ruitmotieven, diverse kleuren
130/170 van 54,10 voor 34,95

BADMATTEN
Grote partij • katoen en synthetisch
Nu 30% korting
Van o.a.
Aqua Nova, Dommelin, Van Dijck

Eadmatten
Katoenen badmat met antislip
ToHetmat 50/55 van 17,95 nu 14,95
Bidetmat 50/60 van 17,95 nu 14,95
Badmat 50/90 van 22,95 nu 19,95
Badmat 70/120 van 38,95 nu 32,95

Kinderbadjassen vanaf 15,

Badjas met wafelstructuur
100% katoen in diverse kleuren
en maten nu 27,-

Heerlijhe velours badjassen
met capuchon
100% katoen van 58,95 nu

Badstof badjassen
100% katoen voor dames en
heren van 58,95 nu

36,

36,

BEDSHOP DE DUIF
ak 't oin dape-n öaf !

DEKBEDDEN~
Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 129,- nu 79,-
2-persoons 200/200 van^199,- nu 119,-
lits jumeaux 240/200 van 219,- nu 129,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + Mts j.)

Domen 4-seiwenendehbed met een vulling van
65% eendendons. In carré gestikt.
140/200 van 209,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 279,- nu 185,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 215,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + Mts j.)

Donzen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
90% eanzendons en 10% kleine veertjes. In carré
gestikt.
l-persoons 140/200 van 279,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 409,- nu 229,-
lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 279,-
Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + Mts j.)

Zomerdekbedden
Goedhof er kan niet. Zomerdekbed meteen
vulling van katoen en een 100% katoenen tijk.
l-persoons 135/200 van 45,- nu 29,-
extra lang 135/220 van 55,- nu 35,-
2-persoons 200/200 van 75,- nu 45,-
lits jumeaux 240/200 van 85,- nu 49,-
extra lang 240/220 van 95,- nu 55,-

Zomerdehbed meteen vulling van 60% wildzijde,
40% wol en een katoenen tijk. Heerlijk koel.
l-persoons 140/200 van 69,- nu 39,-
2-persoons 200/200 van 129,- nu 69,-
lits jumeaux 240/200 van 149,- nu 79,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Zomerdehbed met een vulling van 90% dons en
een katoenen tijk. Lichtgewichten heel soepel.
l-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 139,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 149,- nu 109,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed. Zomerdeel met 100%
zijdevulling, winterdeel met 100% scheenvol
vulling en beide met 100% katoenen tijk.
l-persoons van 139,- nu 99,-
2-persoons van 199,- nu 139,-
Lits jumeaux van 239,- nu 179,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. -t- lits j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
l-persoons-140/200 van 49,50 nu 35,-
1-pers. x l l 40/220 van 58,60 nu 39,-
2-persoons 200/200 van 72,23 nu 49,-
lits jumeaux 240/200 van 85,86 nu 59,-
lits jumeaux 240/220 van 94,94 nu 69,-

Synthetisch 4-sehoenen dekbed met Perhal
katoenen tijk en Ktvali-soft vulling. Suf er zacht.
l-persoons 140/200 van 126,74 nu 85,-
1-pers. x l l 40/220 van l 35,82 nu 99,-
2-persoons 200/200 van l 72, l 7 nu 119,-
lits jumeaux 240/200 van 194,88 nu 135,-
lits jumeaux 240/220 van 208,50 nu 149,-

STRANDLAKENS
Kinderstrandlahens vanaf 6,95
Strandlahens vanaf 11,95

Nu klamboes in
diverse kleuren

Nieuwstad 44-48, Zutphen
Tel. 0373-312816

Kijk ook eens op onze website:
www.bedshop.nl
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