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Heerlijk toeven op Kunstmarkt

"Het is toch heerlijk toeyen hier
vandaag, zo onder de bomen.
En over het bezoek mogen we
ook niet klagen, het loopt de he-
le dag door", zo zegt de uit Al-
melo afkomstige en met een
Limburgs accent pratende kun-
stenares Yvonne Borgers. "Ik
kom uit Maastricht, woon al 12
jaar in Twente. Het is hier fan-
tastisch, maar toch is Maast-
richt leuker", zo zegt ze met een
brede lach. Zij bemande een
kraam met een variatie aan ke-
ramiek en etsen.

De kunstenaars waren zaterdag
uit alle delen van Nederland op de
kunstmarkt neergestreken. Ze wa-
ren unaniem blij dat de extreme
temperaturen van de laatste da-
gen waren afgenomen.

Met name zaterdagmorgen en in
de vroege middag was het aange-
naam en bovendien een goede
publieke belangstelling. Dus tevre-
den gezichten bij de standhou-
ders.

Diverse kunstenaars oefenen hun
beroep als hobby uit. Zoals bijvoor-
beeld Elisabeth Steehouwer uit
Eindhoven. Zij toonde een collec-
tie prachtige sieraden." Pure hob-
by en van hobbies word je hele-
maal gek, want ik kan er wel uren
over vertellen", zo steekt ze van
wal.

Bij Herman van Loon uit Alkmaar
met typische "materieschilderij-
en", zoals hij zijn werken om-
schrijft, ook bij hem staat de hob-
by voorop. " Wij kamperen hier in
de omgeving, pakken de kunst-
markt in Vorden mee. Begin van
de week vertrekken we en gaan we
in Drente kamperen, want daar
wordt aanstaand weekend in Zuid-
Laren een kunstmarkt gehouden",
zo zegt zijn echtgenote.

Bert Mens, de organisator van de
kunstmarkt in Vorden, had voor
een gevarieerd aanbod van kunste-
naars en kunstwerken gezorgd.
Om er enkele uit te lichten: An Rij-
pers uit Eindhoven met kerami-

sche objecten en wandreliefs. Ger
Stadman uit Ruurlo met onder
meer prachtige tekeningen en
aquarellen. Annette Evers uit Lo-
chem met mooie abstracte land-
schappen in olieverf. Uit Duiven
de abstracte schilder Joop Leliveld
die onder meer schilderijen show-
de ( acryl op linnen en papier)

Opvallend bij de stand van Karen
Andre uit Warnsveld de puntbei-
tel, de vlakbeitel, beeldhouwras-
pen e.d. om de bezoekers te laten
zien welke attributen je zoal bij
het beeldhouwen nodig hebt.
Prachtige natuurschilderijen van
An Brok- Fitters uit Rosmalen. Zij
noemt haar werken "seizoenen
achter het glas". Elisabeth Leeuw-
esteyn uit Ulvenhout vertegen-
woordigde de "naald-en textiel-
kunst". Kortom veel te zien op de
kunstmarkt in Vorden. Zij die het
niet gezien hebben moeten een
jaartje wachten want op de tweede
zaterdag in augustus 2004 is er
weer een kunstmarkt in het Acht-
kastelendorp.
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Spreekuur CDA

Kom naar de
Oranjefeestweek

Vierakker-
Wichmond!

Zie het feestprogramma

in Contact.

CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op donderdag 21 au-
gustus a.s..

De inwoners in de gemeente Vor-
den worden daarbij in de gelegen-
heid gesteld om op een gemakke-
lijke wijze contact te leggen met
de leden van de CDA-fractie voor
vragen, opmerkingen of gewoon
eens iets kwijt te willen over ge-
meentelijke zaken.

Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor
zichzelf dan wel namens een vere-

niging of instantie. Het is wen-
selijk, dat men zich van tevoren
telefonisch meldt, zodat er zono-
dig nog wat kan worden voorbe-
reid en in ieder geval diegene van
de CDA-fractie aanwezig is, die het
betreffende onderwerp in zijn por-
tefeuille heeft.

Het spreekuur is op donderdag-
avond 21 augustus a.s. op het Ge-
meentehuis.

Om vooraf telefonisch te melden
dient men contact op te nemen
met Ab Boers (fractievoorzitter
CDA).

^
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G e m e e n t e V o r d e n

Nieuws & Informatie
Zie pag ina k en 5 van deze u i tgave

Reconstructiewerkzaam-
heden N316 hervat
De werkzaamheden op provin-
ciale weg N316 gaan op 18 au-
gustus weer van start.

De reconstructie bestaat uit ver-
schillende onderdelen. Te begin-
nen met de aanleg van rotondes.
Deze komen tussen de rotonde
Hummeloseweg en de Meenin-
klaan ter hoogte van de Bannink-
straat en de Meeninklaan/Vorden-
seweg. Bovendien, het fietspad tus-
sen de Banninkstraat en Kervel se-
weg en tussen de Wichmondse-
weg en Meeninklaan wordt ver-
breed tot een parallelweg. Tot slot,
de aansluiting van de Provinciale-
weg N316 met de Wichmondse-
weg wordt opgeheven
De werkzaamheden aan beide ro-
tondes vinden gelijktijdig plaats.
Om de verkeershinder zoveel mo-
gelijk te beperken wordt het ver-
keer op de N316 tijdens de werk-

zaamheden met verkeerslichten
geregeld.
De gevolgen voor het verkeer zijn
het volgende. Provincie Gelder-
land adviseert het doorgaand ver-
keer in de richtingen Doetinchem
en Vorden de omleidingsroute te
volgen. De route gaat via de N330
richting Zelhem, N315 rondweg
Zelhem, N315 Zelhem-Ruurlo en
N319 Ruurlo-Vorden en vice versa.
Verkeer dat gebruikmaakt van de
Banninkstraat en de Vordenseweg
wordt omgeleid. Het lietsverkeer
wordt tijdens de uitvoeringvan de
rotondes langs het werk geleid. Be-
bordingen geven de omleidingrou-
tes aan. Reizigers van Buslijn 51
kunnen te maken krijgen met eni-
ge vertraging.

De verwachte e indda tum van de
reconstructiewerkzaamheden is
25 oktober.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 augustus Heilig Avondmaal 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zaterdag 16 augustus 19.30 uur oogstdankviering (GL'l'O)
Zondag 17 augustus 10.00 uur ds. E.R. Jonker, Epse.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17augustus 10.00 uur ds. R. van den Berg, I-rmelo;
19.00 uur ds. R. van den Berg.

R.K. kerk Vorden
Zondag 17augustus 10.00 uur Pastoor Matti, Woord-/Communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 augustus 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 17 augustus 10.00 uur Woord-/Communiedienst m.m.v. herenkoor.

Weekendwacht pastores
17-18 augustus pastor H.Jacobs, Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

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 huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
16-17 augustus P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (0573) 45 25 13.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1l.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur;za.en zo. 13.00-16.30 uuren
18.00-20.00 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is,
kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel. Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhcm. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld wor-
den 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 Wchme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32. Tele-
foon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphcnsewcg Ie, tel. (0575) 55
21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphcn. Telefoon 0900 88 06 24 uur per dag.
Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur
en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15: mevr. Kamphorst tel.
(0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kastcel, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roe-
lofs (0575) 44 19 42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a. Be-
handeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinkc. telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jcbbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel. (0575) 46
1332.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.bibliotheek-
vorden.nl; 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. za-
terdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zut-
phen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur be-
reikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VTT
tel. (0544) 48 23 23.
Pcrsoncnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aan-
melden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteu-
ning geven bij het invullen van (aanvraag)formuliercn.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.de-
kringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculoseweg 40,
7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en mei-
den (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achtcrhock@dckringcn.nl

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking. Informatie en
aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575) 54 60 57.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, gei

npr i j s €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme ol dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrilteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan.
Gratis begeleiding, voedings-
advies en vetmeting. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05 .

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

• Wie wil ons helpen met
huishoudelijke klussen? We
denken aan 1x per 2 weken
een dagdeel. Vergoeding en
werktijden in nader overleg.
Bellen 06 11268308.

• Mollen? Biedt zich aan mol-
lenvanger. Tel. (0573) 25 62
65/06 13422294.

• Te huur gevraagd: woon-
ruimte in het buitengebied.
Tel. 06 50484806.

• Te koop: boerenkool-, sla-,
prei-, andijvie- en knolraap-
planten. Aardappelen. Diverse
soorten groenten en fruit. Snij-
bonen op bestelling. Elke dag
verkoop aan huis en elke za-
terdagmorgen verkoop van
aardappelen, groenten en fruit
van 9.45 tot 12.00 uur op de
parkeerplaats van Pannenkoe-
kenrestaurant Kranenburg. An-
dré Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76.

Kijk voor
nieuws ook op;
www.contact.nl

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen.

Geboortef les 4 meter € 25.-
per dag min. 3 dagen.

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, arwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers

componenten
software

en service!
Groenloseweg 48 Ruurlo

Tel.(0573)454109

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-
17 uur. Generaalsweg 23,
Heelweg bij Varsseveld, tel.
(0315)2411 69

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.

• Verse snijbloemen van ei-
gen land. Nu volop zonne-
bloemen. Alle dagen open van
07.00-21.00 uur. Elly Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

• Zondag 17 augustus: grote
bingo. Aanvang 19.30 uur in
café-rest. ,,d'n Olde Kriet",
Wichmond, tel. (0575) 44 16
00.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen.
Tel. (0575) 55 29 16 b.g.g. 06
51601 516.

• Mevrouw die bril is kwijt-
geraakt tijdens fietsdag land-
bouw, kan terecht bij fam.
Dinkelman.

• Gevraagd: ervaren oppas
voor 2 kinderen, 10 en 7 jaar.
Elke zaterdag! Tel. 55 13 73.

Dr. Haas
huisarts

AFWEZIG
van maandag 25 aug.
t/m vrijdag 5 sept. a.s.

Voor patiënten van
At/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
L t/m Z

neemt waar
dr. Albers/Tanis,

tel. 55 1255

Hondenschool
'Klein Weetink'

te Velswijk
begint weer met de

trainingen op 25 aug.

Alle onderdelen. Ook fly-ball
en behendigheidsbaan.

Inlichtingen en/of opgave:
Lucia Mullink (0314) 62 23 61

Ap Peters (0314) 64 14 36.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Sparkling Life
voedingsproducten voor:

• gezondheidsverbetering
• gewichtsbeheersing

• energie
• betere sportprestaties

Belt u:

Marga Sünninghausen
onafh. Herbalife-distributeur

(0575) 46 49 82
www.sparklinglife.nl

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbal i fe-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Spaar mee voor een fruitmesje ...

nu bij de echte groenteman
Geldig dinsdag 12 augustus t/m zaterdag 16 augustus.

Lekker makkelijk . . .

boer'n bakschotel 949
500 gram € fci

Heerlijk Hollands . . .

courgettes mg
per stuk € Wi

Lekker zomers. . .

witte druiven 4 cq
kik> € 1 P

Lekker kantklaar . . . 1 NI f\*

/®Ff\ Grc

( *<3?)V f~^ / Burg.
v^^ _^^^ inter

Houdt het hoofd koel ...

4 seizoenensalade 4 49
200 gram € 1 •

Heerlijk Hollands . . .

bloemkool nyg
nu € wi

Frans fruit springt er uit!

Galia meloen <i 29
per stuk € 1 •

^1 ^45
^f 1 500 gram € W •

De Echte
ïenteman Vorden

Freddie letlnk
Salleestraat 3 «Tel. (0575)551617
iet: www.de-echte-groenteman.nl

HET ZOMERFRUIT
SPRINGT ER UIT!

Ananas-
bavaroisevlaai

090 1T 90
• klein € ̂ m

\. J

/- ^\

Rozijnenbollen
fi 185

^ O voor € i f

Zonnebloempitten
095•

Aanbiedingen geldig van 11 t/m 16 aug. 2003.

Echte Bakker [ S
VAN ASSELTyg;

De Echte Bakker Dat proefje

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

r

Kijk voor nieuws ook op:

wwwmcontact.nl

Dagmenu's
11 t/m 15 augustus 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Maandag 11 augustus
Champignonsoep / roergebakken kipfilet met rijst en groente.

Dinsdag 12 augustus
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 13 augustus
Minestronesoep / Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardappels
en groente.

Donderdag 14 augustus
Spies De Rotonde met aardappels en groente / fruitsalade met
slagroom.

Vrijdag 15 augustus
Spinaziesoep / karbonade De Rotonde met frieten en salade.

U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
^^.^ Ookè la carte • diner-cadeaubonnen • ijssalon

O • catering • lunch • koffie met huisgemaakte
/~Trv gebaksoorten.

Graag tot ziens
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

Thomas, Wendie en medewerkers.



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

Ditte
Henrike Joanne

Ditte is geboren op donderdag 31 juli 2003.

Torn, Monique en Wessel van Zeeburg

| Handelstraat13
j 6961 AA Eerbeek

Tel.(0313)650526

Bob Albertus
is geboren!

Donderdag 7 augustus 2003 om 12.30 uur.

Zoon van
Dick en Miranda Wesselink-van Rossum
broertje van Merel

Oudeweg 4
6974 AE Leuven hei m
Tel.(0575)566217

,

Een heel groot wonder
een klein nieuw leven.
Het klinkt zo gewoon,

maar is voor ons zo heel bijzonder.

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze zoon

Riek Lambertus

Riek is geboren op 8 augustus 2003,
weegt 4275 gram en is 53 cm lang.

Richard en Thamar Pardijs

de Boonk 53
7251 BT Vorden
Tel. (0575) 55 44 47

... g

......... ..................... .. . Ti

Uit liefde geboren .. .

l Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

10 augustus 2003
4320 gram, 56 cm.

De Boonk 37
7251 BT Vorden
Tel. (0575) 55 34 89

Sem

Henri, Jacqueline en Jesse
Barendsen-Hartman

Peetoom: Frits Barendsen
Peettante: Erna Hartman

| *>«Sj£«Së̂ . v

Welkom Sarah, pas geboren
het begin van je bestaan.

Warmte en liefde willen wij je geven
en vertrouwen om op weg te gaan.

Vol liefde en dankbaarheid verwelkomen wij in ons
gezin

Sarah Christina Josephina
1 1 augustus 2003.

Natasja, Kees,
Anne, Sophie en Niels Kooien

Hengeloseweg 11
7251 PA Vorden
Tel.(0575)551212

Sarah is petekind van Pieter Wouters en
Marie-José van Gorp

Marco Arfman
&
Marian Ruiterkamp

gaan trouwen op vrijdag 22 augustus 2003
om 10.00 uur in het gemeentehuis Kasteel
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.30 uur in de Nederlands Hervormde kerk
te Vorden door ds. H. Westerink.

Wij nodigen u uit op onze receptie van 17.00
tot 18.30 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Ons adres:
Marco & Marian l
Lindeseweg 24, 7251 NS Vorden

. *
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Hartelijk dank voor alle belangstelling, cadeaus, j
% bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen bij {
;{; ons 40-jarig huwelijksfeest. )

Hierdoor is het voor ons een bijzonder fijne dag
geworden.

;!! :J(/) •
Tonnie en Sophie Makkink-Brinkerhof ;

' . »> •
| Vorden, augustus 2003

*

Na een liefdevolle verzorging door allen die hem zo
dierbaar waren is thuis, in zijn eigen vertrouwde omge-
ving, rustig ingeslapen mijn lieve man, onze vader en
opa

Jan Wezinkhof

20 januari 1922 t 9 augustus 2003

Ruurlo: Geertje Wezinkhof-Oudenampsen

Willem en Ans
Willem, Torn

Henk en Gerjanne
Nick, Luuk

„Lindenschot"
Höfteweg 6a
7261 ND Ruurlo

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodig, zal
worden gehouden op donderdag 14 augustus om
13.30 uur in de Nederlands Hervormde kerk te Ruurlo.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Ruurlo.

Na de begrafenisplechtigheid kunt u de familie condo-
leren in De Keizerskroon, Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Heden is overleden onze lieve moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

Toos Holtslag-Lebbink

* Hengelo (Gld.)
6 april 1917

t Ruurlo
3 augustus 2003

sinds 1974 weduwe van Jan Holtslag

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Ruurlo, La Fontaine, Julianaplein 8
voorheen Bluisterplein 2

Correspondentieadres:
Elzeboomweg 8
7261 LD Ruurlo

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in beslo-
ten kring plaatsgevonden.

Voor verdere familieadvertenties
zie verderop in dit nummer.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
dat een verder lijden haar bespaard is geble-
ven, is in haar eigen vertrouwde omgeving te
Vorden, heden rustig ingeslapen onze dierba-
re moeder, schoonmoeder en oma

C>:.

Schoentje Derksen-Polak
Elly

weduwe van Johan Gerard Derksen

in de leeftijd van 82 jaar.

R.J.G. Derksen

N. Noach-Derksen
R. Noach

Daniëlle en Gerald
Mester en Mare

Vorden, 8 augustus 2003

Correspondentieadres:
Ida Gerhardtsingel 139
7207 CM Zutphen

Moeder is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal op woensdag 13 au-
gustus om 14.15 uur plaatsvinden in de IJsselzaal
van het crematorium te Dieren, Imboslaan 6.
Voorafgaand aan de plechtigheid is er van 14.00 tot
14.10 uur gelegenheid om afscheid van haar te ne-
men in de IJsselzaal.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de kof-
fiekamer van het crematorium.

Ik weet niet hoe het zal zijn in die dagen
Wanneer ik scheep ga voor de laatste reis

Zal dan mijn schip de laatste storm verdragen
En brengen in Gods paradijs?

Neem mij, Heer God, het roer dan uit de zwakke handen
En laat mij biddend op de voorplecht staan

Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden
Maar veilig Uw haven binnengaan.

Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij
u kennis dat heden van ons is heengegaan onze zorg-
zame moeder en oma

Gerritje Johanna
Zeevalkink-Wassink

sinds 15 maart 1965 weduwe van
Jan Willem Zeevalkink

in de leeftijd van 87 jaar.

Onze dank gaat uit naar verpleeghuis „Den Ooiman",
afd. Oleander voor de liefdevolle verzorging.

Hengelo (Gld.): Jansje Steenblik-Zeevalkink
Ab Steenblik

Steenderen: Ab Zeevalkink
Toos Zeevalkink-Pardijs

Hengelo (Gld.): Jan Zeevalkink
Hannie Zeevalkink-Kreeftenberg

Hengelo (Gld.): Wim Zeevalkink
Dikkie Zeevalkink-Hulshoff

Vorden: Mia Ditzel-Zeevalkink
Jan Ditzel

Klein- en achterkleinkinderen

Doetinchem, 8 augustus 2003

Correspondentieadres:
Fam. W. Zeevalkink
Steenderenseweg 23, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Dinsdag 12 augustus is er gelegenheid afscheid te ne-
men van 19.30 tot 20.00 uur in de aula van „Ons Huis",
ingang Bleekstraat te Hengelo (Gld.).

De afscheidsdienst zal gehouden worden op woens-
dag 13 augustus om 10.30 uur in de Hervormde Remi-
giuskerk te Hengelo (Gld.), waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats aldaar.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in ,,Ons
Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).



G e m e e n t e V o r d

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

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

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

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

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

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

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

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

Milieucontroleur gemeente
werkt bij hercontrole altijd
samen met politie

Milieucontroles zijn wettelijk ver-
plicht en de gemeente controleert
milieubelastende bedrijven in Vor-
den dan ook op naleving van de wet-
ten en regels op milieugebied. Een
milieucontrole gaat als volgt in z'n
werk. De milieuambtenaar (contro-
leur) komt op afspraak langs voor
een eerste controle. Bij de controle
gaat de controleur uit van onder
andere voorschriften in de vergun-
ning van het bedrijf, geldende Alge
mene Maatregelen van Bestuur, het
CFK-besluit en/of de Wet bodembe-
scherming. Na de controle worden
de bevindingen doorgenomen met
de bedrijfsvoerder. Als de zaken niet
in orde zijn, krijgt het bedrijf een be-
paalde periode de tijd de overtredin-
gen in orde te maken, voor een niet
aangekondigde hercontrole plaats-
vindt.

Proces-verbaal en dwangsom
Hercontroles gebeuren over het alge-
meen samen met de politie. Rede-
nen voor dit gezamenlijke optreden
zijn eenduidigheid in de constate-
ringen en voorkomen dat een be-
drijf op het ene moment bezoekt
krijgt van de politie voor de hercon-
trole en de milieucontroleur bijvoor-
beeld een week later voor hetzelfde
langskomt. Als er nog onregelmatig-
heden zijn bij de hercontrole, kan
de politie een proces-verbaal opma-
ken en de gemeente een dwangsom
opleggen. Dit is wettelijk zo gere-
geld. Uitgangspunt is altijd door
goed overleg met de (mogelijke)
overtreder na te streven dat geen
milieuhygiënisch ongewenste situa-
tie ontstaat (preventieve handha-
ving). Overigens hebben de meeste
bedrijven de zaken na hercontrole
goed voor elkaar. Slechts enkelen
blijken ook na de herkeuring de
noodzakelijke veranderingen niet
doorgevoerd te hebben en krijgen
een proces-verbaal en dwangsom.
Brandblusmiddelen, de opslag van
gevaarlijke stoffen en vloeistofdichte
vloeren zijn regelmatig niet in orde.
Ook blijkt dat bedrijven bij verande-
ringen/verbouwingen vaak geen
nieuwe vergunning aanvragen en/of
een melding indienen. Voor omwo-
nenden van een bedrijf betekent een
goedgekeurd naastgelegen bedrijf
een bepaalde mate van zekerheid en
veiligheid als het gaat om de be-
drijfsvoering. Bedrijven die de con-
troles goed doorstaan hebben, weten
dat ze op milieugebied een goed be-
leid voeren. En de gemeente en
politie weten door het uitvoeren van
de controles wat er speelt bij bedrij-
ven in de gemeente. Mocht er iets bij
een bedrijf gebeuren dan hebben zij
direct gegevens beschikbaar.

Aanmelden voor gemeentelijke
projecten landschapsbeheer kan weer!
Het Landschapsbeleidsplan van de gemeente is gericht op het behoud,
de ontwikkeling en de versterking van natuur- en landschapswaar-
den. Particulieren kunnen van de gemeente subsidie krijgen voor
bijvoorbeeld het graven van kikkerpoelen, planten van houtsingels
en meidoornhagen en onderhouden van erfbeplantingen.

Werk in uitvoering Landschapsbeleidsplan.

'Vorden is prachtig en dat moet zo blijven'

Deze uitspraak deed de nieuwe
Buitengewoon opsporingsambte-
naar van de gemeente, Willem
Huisin'tveld, enkele weken geleden
op deze gemeentepagina. Één van
de taken van Huisin'tveld is
controle houden op het dumpen
van afval. Regelmatig rijdt hij dan
ook langs de vier milieustraten in
de gemeente. Want ook daar vindt
afvaldumping plaats, zo is geble-
ken. Dat Vordenaren hun afval
scheiden en bij de milieustraten
aanbieden, is een goede zaak. Soms
komt iemand echter afval weg-
gooien in een container die geheel
vol is en besluit dan het er maar
naast te zetten. Vervelend voor
omwonenden, want het kan

wegwaaien en ontsiert het straat-
beeld. Hou hier rekening mee! Is de
container vol, neem dan contact op
met de gemeente zodat wij kunnen
zorgen dat de container zo spoedig
mogelijk wordt geleegd en neem
uw afval weer even mee naar huis
of breng het naar één van de ande-
re milieustraten. Met de stelling
van Willem Huisin'tveld - 'Als u
post in de brievenbus wilt doen en
de brievenbus is zo vol dat uw post
er niet meer bij kan, legt u het er
toch ook niet bovenop? Dan neemt
u het ook weer mee naar huis of
doet het in een andere brievenbus.
Voor het aanbieden van afval moet
hetzelfde gelden' - zijn wij het
helemaal eens. U toch ook? Berkel
Milieu leegt de ondergrondse con-
tainers op vaste dagen en de ge-
meente controleert regelmatig of
containers eerder geleegd moeten
worden. Helaas is het moeilijk hele
maal te voorkomen dat een contai-
ner opeens vol blijkt te zijn.
Iemand kan bijvoorbeeld grote
schoonmaak houden of er zijn op
een bepaald moment veel meer
aanbieders zijn dan normaal.

Lekker makkelijk: aanvraag-
formulieren op www.vorden.nl
Op de website van de gemeente
staat sinds kort een groot aantal
aanvraagformulieren (zie www.
vorden.nl/Gemeen te/Aanvraagfor-
mulieren), waarmee u producten
en/of diensten van de gemeente
kunt aanvragen. Verschillende for-
mulieren kunt u elektronisch naar
ons toesturen, zodat u de gang naar
het gemeentehuis niet hoeft te ma-
ken. Onder meer het aanvragen van
een uittreksel burgerlijke stand,
collectevergunning, bewijs van na-
tionaliteit of een ontheffing winkel-
openstelling kan nu direct vanuit
huis. Andere formulieren zijn zoge
naamde pdf-formulieren. Deze kunt

u thuis uitprinten en invullen en
bij de gemeente inleveren. Uw af-
spraak bij de gemeente verloopt
dan sneller. Er staan pdf-formulie
ren op de site voor bijvoorbeeld het
aanvragen van een bouw-, milieu-
of kapvergunning of het doorgeven
van een verhuizing. Over de meeste
producten/ diensten waar de for-
mulieren betrekking op hebben,
vindt u in de Gemeentelijke
Producten Catalogus op de website
een uitgebreide omschrijving.
Raadpleeg deze altijd eerst. Lekker
makkelijk: aanvraagformulieren op
www.vorden.nl. Neem gauw eens
een kijkje!

Het uitvoeren van dit soort pro-
jecten levert een belangrijke, posi-
tieve bijdrage aan de kwaliteit
van natuur en landschap in de ge
meente. Inmiddels zijn in Vorden
ruim 110 projecten gerealiseerd.
Ook voor het seizoen 2003-2004
kan de gemeente subsidie ver-
strekken aan particulieren voor
de kosten van het projectmatig
aanleggen van natuur- en land-
schapselementen als singels,
houtwallen, erfbeplantingen,
meidoornhagen en kikkerpoelen.
Ook het onderhouden van erfbe
plantingen kan, onder bepaalde
voorwaarden, worden gesubsidi-
eerd. Heeft u belangstelling voor
het uitvoeren van zo'n project of
wilt u meer informatie over de
voorwaarden voor het verstrekken
van subsidie door de gemeente,
neemt u dan contact op met de
afdeling gemeentewerken, tel.
55 75 54. Aanmelden kan tot
15 september a.s.

Nieuwe regeling om
baankansen te vergroten

Sociale dienst biedt bepaalde
doelgroepen mogelijkheden

Inwoners die langer dan een jaar
werkloos zijn of op korte termijn
werkloos dreigen te worden, biedt
de gemeente Vorden de mogelijk-
heid een traject te volgen om hun
kansen op de arbeidsmarkt te ver-
groten. De steun die de gemeente u
kan bieden bij het vinden van een
nieuwe baan bestaat uit het volgen
van een opleiding, scholing of stage.
Het gaat om kortere trajecten die in
principe beroepsgericht zijn (voor
de duidelijkheid de gemeente biedt
zelf geen banen aan zoals een uit-
zendbureau of het Centrum voor
Werk en Inkomen). De gemeente
heeft enkele criteria opgesteld voor
mensen die voor de regeling in aan-
merking kunnen komen. Dit zijn
onder meer: u beschikt niet over
een inkomen door werk of dreigt
dit op korte termijn te verliezen, u
staat als werkzoekende ingeschre
ven bij het Centrum voor Werk en
Inkomen, u wilt minimaal 20 uur
per week werken, uw partner be*
schikt niet over een inkomen dat
meer bedraagt dan 1,5 keer de bij-
standsnorm, het lukt u niet om zelf
betaald, passend werk te vinden en
u bent gemotiveerd in overleg met
de gemeente een traject te volgen.
Voor meer informatie over de rege
ling en de mogelijkheden voor u,
kunt u contact opnemen met de
afdeling sociale dienst van de ge
meente, tel. (0575) 55 74 74.



Gerard Greven en Wiüiam van de Veen toernooivoorzitters Internationaal Wim Kuijpertoernooi:

Trots op het Vorden-model'!

TI ic* 1/1/10 uverpool
TUS 2003 Dynamo Kiev

G: NDA V O R D E N

Links William van de Veen en rechts Gerard Greven

Nationale en internationale
topclubs in Europa filosoferen
samen heel vaak over voetbal.
Hoe kun je het product "voet-
bal" aantrekkelijker maken
en houden. Want voetbal is
en blijft nog altijd volkssport
nummer een. Vorige week
kwam in de publiciteit dat van
iedere honderd sporters in Ne-
derland er 23 voetbal spelen.
Ons land telt een miljoen actie-
ve voetballers. Vijf miljoen zijn
betrokken bij de voetballerij of
zijn gewoon "fan" van Koning
Voetbal.

Robin Pronk van Ajax, zoon van de
voormalige international Tonny
Pronk ( thans scout bij de Amster-
dammers) was onlangs betrokken
bij een meeting over internationa-
le jeugdvoetbaltoernooien. De
vraag die tijdens een discussie aan
de orde kwam was "aan welke ei-
sen moet zo'n internationaal
jeugdtoernooi eigenlijk voldoen?
De Ajaxied was heel resoluut in
zijn opvatting en zei: " Een derge-
lijk jeugdvoetbaltoernooi moet ge-
speeld worden volgens het "Vor-
den model".

"Deze woorden klonken ons als
muziek in de oren, het streelde
ons echt wel", aldus een reactie
van Gerard Greven en William van
de Veen, de beide toernooivoorzit-
ters van het internationale Wim
Kuijper jeugdvoetbaltoernooi voor
D- teams dat zaterdag 16 en zon-
dag 17 augustus op de velden van
"Vorden"wordt georganiseerd.
Saillant detail: Binnen de voetbal-
vereniging "Vorden"is tot dusver
nooit gesproken over het "Vorden-
model"!

Wat spreekt de nationale topclubs
Ajax, PSV en Feyenoord toch aan
dat ze elk jaar weer graag naar Vor-
den willen komen, terwijl ze uit-
nodigingen om op die data elders
bij "grotere" clubs te komen spe-
len, voor het oprapen hebben. Wat
is dan wel het "Vorden- model"?
Gerard Greven en William van de
Veen geven daar een duidelijke
uitleg over. "In de eerste plaats,
het deelnemersveld en de sprei-
ding over twee dagen. De D-jeugd
( spelers geboren na l januari
1991) mogen maximaal 120 minu-
ten per dag spelen, anders wordt
de fysieke belasting te hoog. Wij
bewaken dit proces.

Onder het "Vorden- model" valt te
vens de totale organisatie en ac-
commodatie. Zonder ons op de

borst te kloppen durven we gerust
te stellen dat dit alles goed is gere-
geld. Dat kan alleen maar wan-
neer je de beschikking hebt over
een groot aantal vrijwilligers ( 70 )
die bergen werk verzetten. Zonder
hen is een dergelijk internationaal
jeugdtoernooi ondenkbaar", zo
vullen Greven en van de Veen el-
kaar beurtelings aan. Wat met na-
me de Nederlandse topclubs aan-
spreekt zijn de diverse verschillen-
de "speelstijlen"die de deelnemen-
de clubs hanteren.

Dat is ook het komend weekend
weer het geval. Een Engelse in-
breng en voetbalstijl van Middles-
brough en üverpool FC; België via
Lierse SK; Dynamo Kiev uit de Oek-
raine en niet te vergeten Duitsland
met Bayer 04 Leverkusen. De orga-
nisatie in Vorden krijgt jaarlijks di-
verse aanvragen van gerenomeer-
de clubs om mee te mogen doen.
Dat is steeds weer wikken en we
gen. Een ding staat vast, aan het
aantal clubs ( 10 ) wordt niet ge
tornd. Dan zou het aantal speelda-
gen uitgebreid moeten worden,
hetgeen weer een te hoge belas-
ting voor de spelers zou gaan bete
kenen. Bovendien financieel niet
haalbaar!

Welke criteria worden er dan pre
cies aangelegd? De toernooivoor-
zitters hierover: "Wij kijken in de
eerste plaats naar de clubs met een
goeie jeugdopleiding. Wij weten
dat onze eigen Nederlandse clubs
Ajax, PSV, Feyenoord en Willem II
een uitstekende jeugdopleiding
hebben. Feyenoord tipte ons des-
tijds over de jeugdopleiding van
Lierse SK. In Duitsland is alom be
kend dat de beste jeugdopleiding
bij Bayer 04 Leverkusen plaats
vindt. Blijkt ook wel want de Duit-
sers wonnen in 1999 en vorig jaar
het toernooi bij ons. Dynamo Kiev
was vorig jaar in eerste instantie
de "grote onbekende", maar legde
wel een spelletje op de grasmat dat
tot een finaleplaats leidde.

De clubs moeten natuurlijk wel
presteren. Blijken ze te zwak dan
ontvangen ze het jaar daarop geen
uitnodiging meer. Om die reden is
bijvoorbeeld Vitesse thans niet van
de partij. Middlesbrough FC is
weer een ander verhaal. Toen twee
jaar terug op het laatste moment
een club moest afhaken, toonden
de Engelsen zich direct bereid de
open gevallen plaats in te nemen
en naar Nederland af te reizen.
Voor ons een morele verplichting
ze voor dit jaar weer uit te nodi-

gen. We hebben ze wel heel open-
hartig verteld dat ze beter moeten
presteren aangezien ze anders de
kans lopen niet meer te worden
uitgenodigd. De leiding van Mid-
dlesbrough had daar trouwens al-
le begrip voor", zo zeggen Gerard
Greven en William van de Veen.

FINANCIEEL GEZOND
De organisatie is er al jarenlang in
geslaagd het Wim Kuijpertoernooi
financieel gezond te houden. Van-
daar een "net" met 110 sponsors,
hoofdsponsors, subsponsors e.d.
Allemaal even belangrijk. Jaarlijks
komen er sponsors bij, of vallen
sponsors af. Hoe het ook zij, door
een dergelijk aantal sponsors is de
organisatie in financieel opzicht
minder kwetsbaar. Sinds een aan-
tal jaren worden ook thema's als
"normen en waarden " aan het
toernooi gekoppeld. ( Vorig jaar
waren dat de Clinic Clowns) Dit
keer is het uitgangspunt "heb re
speet voor datgene wat niet van
jou is".

Tijdens het toernooi zal de clown
"Proper" worden geïntroduceerd.
Het project gaat over de hoeveel-
heid rommel (zwerfvuil). Hij zal
degenen die rommel achteloos
weggooit op de vingers tikken.

Vervolgens gaat de clown "Pro-
per"ook de basisscholen inspecte
ren, waarbij aan het eind van het
komende schooljaar de school die
het "propersf'voor de dag komt
een prijs krijgt overhandigd. De
politie District IJsselstreek doet er
alles aan om de jeugdcriminaliteit
terug te dringen. Zij is net als voor-
gaande jaren, ook dit jaar met een
informatiestand op het toernooi
aanwezig om te proberen met de
jeugd over "normen en waarden
"in discussie te gaan, want net als
in de maatschappij gelden er bij
de sport ook normen en waarden.

De tien clubs die het komend
weekend in actie komen zijn ver-
deeld over twee poules. In poule A
spelen: Ajax, Bayer 04 Leverkusen,
Middlesbrough AFC, PSV en Wil-
lem II. In poule B komen uit: Dyna-
mo Kiev, Feyenoord, Lierse SK, Li-
verpool FC en een selectieteam van
Vorden. Het toernooi begint zater-
dag 16 augustus met de wedstrij-
den Feyenoord- Lierse SK, Willem
II- Bayer 04 Leverkusen en Ajax-
Middlesbrough AFC. Zondag
wordt begonnen met de wedstrij-
den: Dynamo Kiev- Li verpool FC,
Lierse SK- Vorden en Bayer 04- Le
verkusen- Middlesbrough AFC.

ledere dag:

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

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

AUGUSTUS
13 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege

14 Klootschieten bij de Vordense
Pan

16-17 Kuypertoernooi w Vorden
17 HSV de Snoekbaars Seniorwed-

strijd
20 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
21 Klootschieten bij de Vordense

Pan
23 Boedeldag Veiling Commissie,

Schuttestraat 20
25-31 Feestweek in Wichmond
27-31 Country Living Fair bij Kas-

teel Vorden
27 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
28 Klootschieten bij de Vordense Pan
31 HSV de Snoekbaars Seniorwed-

strijd

Veel belangstelling
bij openluchtdienst
Vorige week zondagochtend 3
augustus waren de leden van de
Evangelisatiecommissie van de
Hervormde en Gereformeerde
Kerk in Vorden samen met di-
verse vrijwilligers al vroeg in de
weer om het grasveld achter
kasteel Vorden bij de Lodewijks-
linde in gereedheid te brengen
voor de geplande zomeropen-
luchtdienst die traditioneel
ieder jaar op deze plek wordt
gehouden.

Bij de aanvang van de werkzaam-
heden keek men nog tegen een
loodgrijze en mistige lucht aan
maar gelukkig had het KNMI
droog en zonnig weer in het voor-
uitzicht gesteld dus hoefde er niet
uitgeweken te worden naar de
Dorpskerk. Gaandeweg de och-
tend werd het steeds lichter en uit-
eindelijk was de hemel geheel
open met een strakblauwe lucht.

Een bijzonder groot aantal men-
sen, waaronder veel vakantiegas-
ten en mensen uit de regio waren
naar deze fraai gelegen plek bij de
Lodewijkslinde gekomen. Alles
wat ook maar iets leek op een stoel
werd gebruikt als zitplaats.

De dienst was zo in elkaar gezet
dat er voor elk wat wils was. Zo
stonden er mooie en bekende
samenzangliederen met een rijke
inhoud op het programma, afkom-
stig uit diverse bundels. Ook voor
de kinderen en de tiener was er ge
noeg te beleven tijdens de dienst.
Voor de allerkleinsten was er kin-
deroppas geregeld bij het koets-
huis zodat een ieder van jong tot
oud met de openluchtdienst kon
meedoen.

De muzikale begeleiding was in de
vertrouwde handen van de (bijna)
vaste organist van de Evangelisatie
commissie in de persoon van dhr.
W. Kuipers uit Apeldoorn die zijn
eigen orgel/keyboard had meege-
bracht.

Dhr. Kuipers had ook no een trom-
pettist weten te regelen, namelijk
Riek Heusinkveld, eveneens uit
Apeldoorn. Het muzikale duo was
goed op elkaar ingespeeld en wis-
ten op voortreffelijke wijze de sa-
menzang te begeleiden en brach-
ten ook nog een aantal muzikale
intermezzo's ten gehore wat zeer
gewaardeerd werd door de aanwe
zigen.

Voorganger was dominee Hans
Eschbach uit Amersfoort. Hij is
werkzaam als voorzitter van de
Stichting Evangelisch Werkver-

band, een stroming binnen de lan-
delijke Samen-Op-Weg kerken in
Nederland die werkt aan geestelij-
ke vernieuwing. Deze bekende do-
minee gaat in het hele land regel-
matig voor in kerkdiensten en was
graag bereid om net als twee jaar
geleden Vorden weer aan te doen.

Hij ging nader in op het thema van
de openluchtdienst: 'In drie stap-
pen tot Jezus': (komen) tot Jezus
komen en Hem zoeken in gebed,
(Belijden) Jezus erkennen en Hem
in je toelaten, (verkondigen) van
de Heer getuigen in woord en
daad.

Streekradio Achterhoek FM was
'live' aanwezig zodat een ieder
die niet in de gelegenheid was de
openluchtdienst bij te wonen op
deze manier alles rechtstreeks via
de radio kon volgen. Kerktelefoon-
luisteraars van de Hervormde en
Gereformeerde Kerk en bewoners
van 'de Wehme' hadden hiervoor
een liturgie thuis gekregen.

Ook werd het programma 'Kerk
Centraal' van Achterhoek FM op
de woensdagavond onder de aan-
dacht gebracht en voor de tieners
werd er tijdens de collecte een
blad overhandigd met onder ande
re SMS-info.

Verder waren er bloemen die door
de aanwezigen naar een zieke kon-
den worden gebracht en er was
een bloemstuk voor een van de
Vordense tehuizen. Er werd ook
een groot aantal cassettebandjes
besteld van de dienst die behalve
in de regio ook naar andere delen
van Nederland worden verstuurd.

Na afloop werd er ruimschoots ge
bruik gemaakt van de mogelijk-
heid om elkaar te ontmoeten en
na te praten onder het genot van
koffie en frisdrank. Ook kregen de
bezoekers nog een zomeruitgave
van het blad 'de Elisabethbode'
aangeboden en was er een tafel in-
gericht met folders, etc. om mee te
nemen.

De Evangelisatiecommissie kan al
met al tevreden terugzien op een
zeer geslaagde zomeropenlucht-
dienst en gezien de vele positieve
reakties zal er ongetwijfeld vol-
gend jaar weer een openlucht-
dienst op deze lokatie op het pro-
gramma worden gezet.

De eerstvolgende activiteit van de
Evangelisatiecommissie is het wel-
bekende en succesvolle 'Vorden
zingt' op zondagavond 31 augus-
tus in de Vordense Dorpskerk.



Nieuwe speeltoestellen in Vorden
De uitvoering van het Speelruim-
teplan, waarin is aangegeven
waar in de gemeente nieuwe
speeltoestellen/-plaatsen moeten
komen, is in volle gang. De nieu-
we speelplaats aan de Raadhuis-
straat is bijna klaar. Hier staan
inmiddels een schommel, wip en
speelhuisje. Alleen een hekwerk
als omheining moet nog komen.
Kinderen die in de wijken Cen-
trum en Zuid wonen kunnen nu
in de buurt terecht. Verder krij-
gen veel speelplaatsen in de ge-

meente nieuwe toestellen. Zo is
bij de muziekkoepel een klimtoes-
tel met glijbaan geplaatst. Een ka-
belbaan en vogelnestschommel
volgen snel. Het speelveldje aan
de Berend van Hackfortweg is
voorzien van een wals, schommel
en wip. Binnenkort komt er nog
een klimtoestel met glijbaan.
Begin september moeten alle
geplande toestellen op de speel-
plaatsen zijn geplaatst. Bij deze
wensen wij de kinderen in Vorden
veel buitenspeelplezier toe.

AAN DE BALIE
Bijzondere bijstand

Voor bijzondere bijstand komt u
in aanmerking als u in bijzon-
dere omstandigheden verkeert
en extra kosten moet maken.
Voorwaarde is dat u deze uit-
gaven niet zelf kunt betalen en
u die uitgaven nergens anders
vergoed kunt krijgen. Te denken
valt aan noodzakelijke uitgaven
als een bril, een gebitsprothese,

reiskosten, eigen bijdrage gezins-
zorg etc. De afdeling sociale
zaken van de gemeente infor-
meert u hier graag over, tel.
55 74 74.

B E K E N D M A K I N G E N
Bouwaanvragen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Het Hoge 22, C.F.J. Cleijsen, voor het aanbrengen van twee dakramen, datum

ontvangst: l augustus 2003
• De Voornekamp 14, J. Post, voor het vernieuwen van een garagedeur, datum

ontvangst: 4 augustus 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Nieuwstad 47, J. Legtenberg, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 5 augustus 2003
• Sekdijk l, E. Otten, voor het bouwen van een schuur, datum ontvangst:

5 augustus 2003

Deze bouwaanvragen kunt u inzien tijdens openingstijden bij de afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Ruurloseweg 45, G. Weulen Kranenbarg, voor het vergroten van een woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Kapelweg lOa in Vierakker, H. Derksen, voor het inpandig verbouwen en

vergroten van een woning, vrijstelling voor: oppervlakte en inhoud
• Lieferinkweg 2, Stichting Het Geldersch Landschap, voor het bouwen van een

ligboxenstal en werktuigenberging, vrijstelling voor: nokhoogte
• Wildenborchseweg 23, J.G.A. Schroër, voor het aanbrengen van mestkelders in

de bestaande stal

V e r k e e r s b e s l u i t
Burgemeester en wethouders van Vorden hebben besloten een
voetgangersoversteekplaats aan te brengen op de wegversmalling in het Jebbink
tussen het schoolplein van basisschool de Vordering en het kerkplein Rooms
Katholieke kerk door een zebrapad aan te brengen.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met herstraatwerkzaamheden is de Boonk, tussen de Zutphenseweg

en het Jebbink, van 11 t/m 29 augustus a.s. of zoveel langer of korter als nodig is,
afgesloten voor het verkeer

• Op de Strodijk, tussen de Rondweg en de Kruisdij k, de Hilverinkweg, tussen de
Hengeloseweg en de Deldenseweg, en de Leestenseweg, tussen de
Vierakkersestraatweg en de gemeentegrens, vinden onderhoudswerkzaamheden
plaats van 12 t/m 29 augustus of zoveel langer of korter als nodig is en daarom
zijn deze wegen in die periode afgesloten voor het verkeer

• In verband met het Wim Kuijpertoernooi geldt op 16 en 17 augustus a.s.
éénrichtingsverkeer op de Oude Zutphenseweg en een parkeerverbod op de
Hamelandweg en de Oude Zutphenseweg vanaf de Kerkhoflaan tot de
Hamelandweg

Openbare voorbereidingsprocedure
oud en nieuwfeest

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat zij op grond van de
artikelen 2.2.1, 2.2.2. en 5.2.4 van de Algemene plaatselijke verordening 2000 aan

evenementenbureau Ambiance vergunning willen verlenen voor het houden van
een oud en nieuwfeest op l januari 2004 in sporthal 't Jebbink, het Jebbink 13, 7251
BH in Vorden, alsmede een ontheffing van de sluitingsuren op l januari 2004 tot
06.00 uur.

Eveneens is besloten bij deze aanvraag de openbare voorbereidingsprocedure
conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen. Dit betekent
dat de aanvraag en het ontwerpbesluit gedurende vier weken, vanaf 14 augustus tot
en met 11 september 2003, voor belanghebbenden in de unit van het gemeentehuis
ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over de
ontwerpvergunning mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk kenbaar maken bij
de burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden, Postbus 9001, 7250 HA te
Vorden. Na afloop van de ter inzage termijn wordt een definitief besluit genomen,
waartegen door belanghebbenden een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang
van 15 augustus t/m 12 september 2003 ter inzage de meldingen artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:

• Vitens Gelderland, Postbus 23, 6826 BC Velp voor het veranderen van een
inrichting voor een installatie waterbeheer, volgens het Besluit voorzieningen en
installaties milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Wientjesvoortseweg
ong. te Vorden.

• Loonbedrijf Groot Enzerink, Deldenseweg 13, 7251 PN Vorden voor het van
toepassing worden van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen
milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting voor het uitvoeren van loonwerk
op het perceel plaatselijk bekend Deldenseweg 13 te Vorden.

• Bouwbedrijf Schröer, Molenweg 16a, 7251 EE Vorden voor het oprichten van een
inrichting voor het opslaan van materialen en gereedschappen en het verrichten
van enkele werkzaamheden, volgens het Besluit bouw- en houtbedrijven
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Molenweg 16a te Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - b e s i u i t ( a r t . 1 3 . A W m b en
a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 15 augustus t/m 12 september 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:

• de heer D. Bruil, Okhorstweg 3, 7251 RG Vorden, voor: een revisievergunning voor
een melkrundvee- en varkenshouderij, datum aanvraag: 4 april 2003, adres van de
inrichting: Okhorstweg 3, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie N, nr. 367
en 368

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzage
legging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 13 sep-
tember 2003. u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 13 september 2003.

'De Graafschaprijders'
De deelnemers aan de twee-
daagse 'motortoer', die door de
VAMC 'De Graafschaprijders'
het afgelopen weekend werd ge-
organiseerd waren zondag-
avond blij dat ze de helm af
konden zetten en het motorpak
uit konden trekken.

Zowel zaterdag naar het Teutobur-
gerwoud en zondag weer terug
naar Vorden, met een totale af-
stand van 600 kilometer, zijn de
motorliefhebbers niet in de 'koude

kleren' gaan zitten. Het was meer
dan afzien, met op de camping in
Duitsland een temperatuur van 39
graden!

De prijs voor de club met het
grootst aantal deelnemers ging
naar de 'Boreftse Motorclub'. Voor
hen kwamen er dit weekend nog
zo'n 250 kilometer bij, want deze
club is afkomstig uit Bodegraven.
'De Graafschaprijders'organiseert
op 5 t/m 7 september voor de toer-
liefhebbers het '40 Plus weekend'.

De Snoekbaars
De deelnemers aan de viswedstrijd
in de Berkel, welke werd georgani-
seerd door de hengelaarsvereni-
ging "De Snoekbaars", vingen in
totaal 17.970 gram vis.

DE UITSLAG WAS ALS VOLGT:
1 J.W. Golstein
2 A. Vruggink
3 A. Golstein
4 J. Groot Jebbink
5 J. Besselink

4800 gram
3150 gram
1900 gram
1800 gram
12 50 gram

afval apart (u
MOOIMEEGENOMENV"



Nagekomen familieadvertentie

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons is
geweest, geven wij u kennis van het toch nog onver-
wachte overlijden van onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

Everdina Maters-Degenaar
Zus

sinds 14 april 1982 weduwe van J.D.M. Maters

op de leeftijd van 87 jaar.

E.J.S. Wiekart-Maters
H.B. Wiekart

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 11 augustus 2003

Correspondentieadres:
Brinkerhof 80
7251 WP Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 15 augustus
van 10.40 tot 10.55 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.

Daarna zal om 11.00 uur de rouwdienst worden ge-
houden in genoemd uitvaartcentrum.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om ca.
12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
uitvaartcentrum Monuta.

T E R U G N A A R SCHOOL
Jeep !

EXIT

Schoolagenda's
CAKEWALK £ 5?

Rugzakken

€14?5

(MEISJES- EN JONGENSKLEDING VANAF MAAT 62 T/M 188)

Openingstijden:
ma 13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,

vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-17.00 uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden
Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 .58

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

•••••••••••••••••••••••••••••••••••H

• 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 ,4m &
Telefoon (0575) 55 29 28

Stichting Veiling Commissie Vorden
houdt op 23 aug. a.s.

BOEDELDAG
locatie: Schuttestraat 20
aanvang 9.00 uur.

De opbrengst is bestemd voor de
restauratie van de Dorpskerk.

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

"Met de kippen op stok
of op spies?"i i».

3 hamburgers +
3 saucijzen € 5!
Barbecue birdup <i 50
per stuk € l •

O75

O?9

O.75

per stuk

Gebraden gehakt
100 gram

Kipschnitzel
100 gram

Barbecuesalade
100 gram

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

TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden

van doorplaatsing
in meerdere edities

Ie Koopt 't lekkerst bij
„rf-W"*'1

week 33

«ten & fruit

*^mJ5&S&

Te koopt 't lekkerst bij de



Roofvogels, ridders met zwaarden en
middeleeuwse muziek tijdens 'Berenddag'

De jonge Berend van Hack-
fort had de "middeleeu-
wen" woensdagmorgen
voor even verlaten. Zittend
op zijn geliefkoosd paard
bekeek hij vanaf het gras-
veld bij de Ned. Hervormde
kerk, de jongens en meis-
jes, velen vergezeld door
hun ouders, die zich op-
maakten om deel te nemen
aan de "Berenddag".

Een kinderfietsroute "In de
sporen van Berend", voor deze
gelegenheid een fietsroute
met veel amusement. Deze
fietsroute is vorig zomer in
Vorden in het leven geroepen.
Op de fiets en gewapend met
een "Berend-rugzak"gaan de
kinderen dan terug in de Mid-
deleeuwen. Zij volgen de spo-

ren van de achtjarige Berend
van Hackfort die rond 1500
echt op kasteel Vorden en
Hackfort heeft geleefd!

Het amusement op deze dag
begon al direct bij het vertrek,
waar de groep " Slagh ende
stoot" middeleeuwse muziek
speelde. Een groep die vele in-
strumenten beheerst zoals de
fluit, schalmy, arabische
trommels, luit, buzuki en
zang.

"Wij hebben het momenteel
ontzettend druk. Tal van op-
tredens tijdens festiviteiten
in- en rond de kastelen in Ne-
derland.

Ook musiceren wij bij tal van
festivals, terwijl wij ook spe-

ler

len in bejaardenhuizen e.d.",
zo zegt Cora van de Ven die
samen met Tjerk Schipper,
Ronald van den Berghe en
Francesco Scafidi deel uit
maakt van deze middeleeuwse
groep. Erg leuk om te horen.

Met name een warm applaus
van de jonge Berend die vroe-
ger natuurlijk tal van keren
deze groep heeft horen en
zien spelen!

Wat hij deze woensdagmor-
gen ook zag? Niet alleen een
paar honderd deelnemers aan
deze "Berenddag"maar tege-
lijkertijd zag hij een paar dui-
zend fietsers door het dorp
trekken. Helaas voor Berend,
ze kwamen niet voor hem,
maar waren het de fietsers die
momenteel deelnemen aan
de fietsvierdaagse te Laren! En
stomtoevallig "kruisten" bei-
de fietsgroepen elkaar bij het
VW kantoor.

Deze dag niet alleen kinderen
verkleed in "middeleeuwse
kledy", ook de dames van de

VW te Vorden wilden, zo te
zien, toch wel duidelijk in-
druk maken op de (roof) rid-
ders. Gekleed als jonkvrou-
wen verkochten zij het beken-
de rugzakje met "Berend-spul-
len".

Wethouder Wim Wichers
sloeg het allemaal met een ge
amuseerde blik gade.

RIDDERS
Zoals gezegd op de pleister-
plaatsen en onderweg tal van
activiteiten. Bij het Pannen-
koekenhuis 'De Vordense Pan',
konden de kinderen zich ver-
kleden in bijvoorbeeld 'jonk-
vrouwen' en 'jonkheren' en
zich als zodanig laten foto-
graferen.

Zo konden de kinderen op
camping "De Steege" een
schild met hun eigen wapen
beschilderen. De muziek-
groep "Slagh ende Stoot" was
ook naar de camping geko-
men om ook hier een optre-
den te verzorgen. Overigens
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was deze groep aan het eind
van de dag ook weer present
bij de slotmanifestatie op de
weide achter kasteel Vorden.

Op de camping "De Goldberg"
wemelde het van de echte rid-
ders die in speciale gevechten
demonstreerden dat zij elkaar
een paar honderd jaar gele-
den bepaald niet spaarden.

Ondanks de hitte waren de
ridders maar al te graag be-
reid om de kinderen zwaard-
vechtles te geven.

"In de sporen van Berend"
werd woensdagmiddag beslo-
ten nabij kasteel Vorden. De
jeugd kon zich daar uitleven
in handboogschieten, pony
rijden etc. Roderick Sommer-
dijk en Ben van Koert van de
Stichting "Malie en Kolder",
schotelden het talrijke pu-
bliek, met kasteel Vorden als
achtergrond, ook hier een

"zwaardvechtshow" voor. Wat
echter de meeste indruk
maakte was toch wel de roof-
vogeldemonstratie hoewel de
"valkeniers" het woord de-
monstratie liever niet in de
mond nemen.

"De vogels demonstreren na-
melijk niets, ze tonen alleen
hun natuurlijke gedrag in een
menselijke omgeving die ze
hebben leren accepteren".

Hoe het ook zij, een spectacu-
lair gebeuren, waarvoor de
buizerds, valken, de haviken
en een prachtige uil "teken-
den"! Tevens werden in deze
"middeleeuwse omgeving",
de prijswinnaars van de foto-
wedstrijd bekend gemaakt.
Dit zijn: Timo Dietz, Meisje
Bijleveld en Aron Timmer.

De mooiste schilden werden
gemaakt door Sophie, Fjodo
van Hilst en Thomas Weenk.



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

VLEES:

RUNDER-
GEHAKT

049
kilo

max. 2 kilo per klant.

GROENTE:

BLOEMKOOL
per stuk o.779

COCA COLA
fles 1,5 liter a 1.24

nu 4 flessen halen

3 flessen betalen

SUNIL
WASMIDDELEN

pak 1,35 kilo a 5.25

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

FRIESCHE VLAG
VANILLE-YOGHURT

pak 1 liter a 1.29

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

RIEDEL
DUBBELDRANK

DIVERSE SMAKEN

pak 1 liter a 0.69

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Albert Hei j n Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

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

8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

KLEENEX PREMIUM
TOILETPAPIER
pak 12 stuks van 6.58

99
voor

GALL^GALL

WARSTEINER
krat 24 flesjes a 0,3 liter

van 12.79 voor8."

GALLSGALL

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) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

HORSTMAN

HOIWDA

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O6 51911855.

Kijk voor nieuws ook op:
www.contact.nl

Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

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

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

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds H)()S

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf en showroom: (ierritsenwet» 6
(Industrieterrein 'l)c Mars' t.o. Woonboulevard Eijeixamp)

7202 liP /utphcn
Tel. (0575) 52 61 56 / 54 67 «H / 06 20247581

l Jansen & gal m
autoschadebedrijf m

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60BOVAE

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

van Apart in 'Baalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers "Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen "Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN



Voorwoord

HANK RIETMAN,
VOORZITTER

De Oranjefeestweek staat weer
voor de deur, de gemeenschap
Vierakker-Wichmond is weer
druk in de weer om zich voor
te bereiden voor de feestweek
met vele aktiviteiten.

Ook dit jaar is er de medewerking
van de plaatselijke harmoniever-
eniging Jubal tijdens de feest-
week.

Het dweilorkest van Jubal is aan-
wezig op de spektakelavond en
voor de optocht op zaterdagmid-
dag. Jubal onze hartelijke dank.

Er is veel te beleven tijdens de
feestweek in Wichmond, maar
het hoogtepunt is toch de optocht
op zaterdagmiddag: loopgroepen,
praalwagens, kinderoptocht en
het koningspaar voorop.

Verschillende muziekkorpsen lo-
pen mee in de optocht o.a. Sur-
sum Corda en Concordia uit onze
gemeente Vorden, echt iets moois
dus kom naar Wichmond.

Onze dank als Oranjecomité gaat
dan ook uit naar de gemeenschap
voor hun voorbereiding en inzet
tijdens de feestweek.

Mede namens bestuur en commissie
stichting Oranjecomité Vierakker-Wich-
mond wens ik u een fijne en gezellige
feestweek toe.

Zaterdag
23

augustus

tot en met

zondag
31

augustus
2003

Optocht
van praalwagens

zaterdag
30 augustus
om 14.00 uur

19.45 uur:
Samenkomst op het feestterrein.
De voorzitter zal het Oranjefeest
openen, waarna muzikale hulde
aan het oude koningspaar door
muziekvereniging Jubal.

20.00 uur:
Vogelschieten bij kunstlicht voor
dames en heren,
inleg € 3.50
Vogelgooien voor dames,
inleg € 1,50

Schieten vrije baan,
inleg € 1,50
Kegelen, inleg € 1,50
Vogelschieten voor de jeugd
van 12 t/m 15 jaar, inleg €0,50

Vanaf 21.00 uur
dansen met
T.S.M.

12.30 uur:
Oriënteringsrit voor fietsen, circa
30 kilometer met halverwege een
rustpunt.

Deze tocht gaat door de prachtige
en bosrijke omgeving.

Aan deze tocht kan door alle ge-
zinsleden worden deelgenomen.
Inleggeld € 1,50
Opgave van 12.00 uur tot 13.30 uur
aan de feesttent.

Start vanaf 12.30 uur.
Er wordt tussen 12.30 en 14.00 uur
met 6 personen tegelijk gestart

De foto's op de tekstpagina's ge-
ven een impressie van de optocht
in 2002.

19.00 uur:
Dinsdagavond 26 augustus zullen
zestien teams uit de gemeenschap
Vierakker-Wichmond uitvechten
wie de handigste en slimste inwo-
ners zijn.

De avond is verdeeld in vier spel-
ronden . . . en een rode draad spel.
Bovendien is er een bijzondere ken-
nisquiz voor alle deelnemers.
Elk team bestaat uit acht personen
waarvan minimaal drie dames.
Alle personen die de basisschool
hebben verlaten mogen hieraan
deelnemen. Het Oranjespel wordt
opgeluisterd met muziek van Jubal.

Deze avond wordt gehouden rond-
om en in de feesttent. De avond
wordt aan elkaar gepraat en gp^-1

door een bekende W

Na afloop is er een gezellig samen-
zijn in de tent onder muzikale be-
geleiding van

New Four
Deze avond wordt geheel gratis
aangeboden.

Komt allen naar dit spektakel dat
u als inwoner van Vierakker-Wich-
mond niet mag missen.

Het gehele dorp is feestelijk verlicht en biedt een
feeërieke aanblik.
Dit jaar willen we dat nog weer verbeteren door
nog meer aandacht te besteden aan het gemeen-
telijk groen en de kerken.
Iedereen is nu al in de weer om u in de feest-
week iets moois te laten zien.
Dus verwachten we u in de feestweek van

23 augustus tot en met 31 augustus om een
kijkje te komen nemen in ons prachtig verlichte
dorp waar sfeervol verlichte tuinen, objecten en
gebouwen een sprookjesachtige aanblik bieden.

Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst.

De tuin verlich tingscommissie



Op woensdag 27 augustus verrij-
den we nog l keer de ronde van
Wichmond. Het zal de 28e ronde
zijn, dit jaar starten we om 17.00
uur met de Rabo dikke banden
race, altijd een spektakel voor de rij-
dende jeugd, maar ook voor de ou-
ders. Om 17.30 uur gaan de Masters
40+ van start, met hierin de RTVers
Jan Pieterse en Rudi Peters, hopelijk
zullen zij van voren rijden. De gro-
te finale zal om 19.00 uur starten
met de Elite/Beloften.
De goede regiorenners uit deze ca-
tegorie zullen aan het vertrek
staan, maar ook nationale toppers
zullen starten.
Nu Wichmond steeds meer een
parcours wordt met obstakels en
plateaus, en daardoor de veiligheid
van de renners in gevaar komt, is
de organisatie genoodzaakt op
zoek te gaan naar een andere opzet
voor de komende jaren. De Omloop
van de Graafschap ligt al op de
plank, dit is een omloop van 30 ki-
lometer rondom Wichmond/ Vor-
den, met start en finish in Wich-

mond. Zo hoeven de renners min-
der te springen met hun stalen ros.
De omloop zal een aanwinst zijn op
de nationale wielerkalender. Dus
misschien volgend jaar de 4e Rabo
"Omloop van de Graafschap", met
vertrek en aankomst op de
Hackforterweg.
De organisatie wil bij deze ook alle
sponsors bedanken voor hun jaar-
lijkse steun aan de wielerronde,
zonder hen is deze ronde absoluut
niet mogelij k.
Ook bedanken wij de EHBO en alle
andere medewerkers aan deze 28e
ronde van Wichmond.

Programma:
17.00 uur Rabo dikke banden race

(opgave via de flyers bij
de regio Rabo banken en
bij Rudi Peters)

17.30 uur Masters 40+
19.00 uur Elite/Beloften

De organisatie ronde van Wichmond
Rudi Peters
Loy Taken

Zoals ieder jaar is in de Oranje
feestweek van Wichmond de don-
derdagavond weer voor ons be-
stemd. Daarvoor zijn we het
Oranjecomité zeer erkentelijk.
Deze avond is bestemd voor ieder-
een die 60 jaar of ouder en kerke
lijk of op een andere manier ver-
bonden is aan Wichmond-Vier-
akker. De feestavond wordt in het
Ludgerusgebouw in Vierakker ge
houden en begint om 19.30 uur,
de zaal is een halfuur eerder open.
De organisatie is in handen van
het Bestuur van de Soos. Het fees-
telijk optreden zal worden ver-
zorgd door The Hohner Boys uit
Gaanderen. Zij vierden onlangs
hun 70-jarig bestaan. Onze felicita-
ties hiervoor nog. Zij zullen ons

vermaken met zang en heerlijke
muziek, waarbij ze o.a. de mond-
harmonica en andere instrumen-
ten bespelen.
Jullie zijn van harte welkom, de
entree is vrij en één kopje koffie
wordt jullie aangeboden. Om de
kosten enigszins te dekken zal er
een verloting worden gehouden.

Schroom dus niet en kom, ieder-
een van 60 jaar en ouder, ook de
gene die de Soos niet bezoeken.
Iedereen is van harte welkom.

Verder wensen wij u veel plezier tijdens
de Oranjefeestweek.

Dus tot dan! namens het bestuur van
de Seniorensoos Wichmond-Vierakker

Ook al is de school al weer begon-
nen als het Wichmonds feest is,
toch even een berichtje hoe alle ac-
tiviteiten voor de kinderen georga-
niseerd zullen worden. We ver-
wachten alle kinderen tot en met
groep 8 om 12.45 uur op het
schoolplein. Hier krijgen de kinde
ren allemaal een ballon met kaart-
je. Er staan groepsleiders klaar die
de kinderen hun ballon en kaartje
geven en die ze begeleiden naar
het feestterrein toe en ook op het
feestterrein. We lopen dan geza-
menlijk onder begeleiding van een
aantal clowns naar het feestterrein
en zullen daar de ballonnen opla-
ten. Dit is dan tevens het startsein
voor de kinderspelletjes die er zijn
voor de kinderen van groep l t/m 8.
Voor de peuters is er een grabbel-

ton. Er loopt een clown met een
melkbus rond die u om een bijdra-
ge vraagt om de kinderspelen (en
kadootjes) te kunnen financieren.
Alle kinderen krijgen een con-
sumptiebon en vrij kaartjes voor de
draaimolen of de botsauto's. De
kinderen die meegedaan hebben
met de spelletjes mogen na afloop
een "prijsje" uitzoeken. Kinderen
die niet in Wichmond naar school
gaan, maar wel in de "gemeen-
schap" Wichmond wonen kunnen
zich vrijdagmiddag om 12.45 uur
bij mij melden of van tevoren tele
fonisch opgeven zodat ze toch deel
kunnen nemen aan de spelletjes
en de ballonnenwedstrijd. Dit
geldt ook voor kinderen die in de
zomer verhuisd zijn vanuit Wich-
mond.

Op zaterdagmiddag is de optocht.
De wagens moeten zich al opstel-
len om half l, maar de kinderen
die deel willen nemen aan de kin-
deroptocht kunnen zich om 13.30
uur melden (bij Renate Leissink).
Zij staat vooraan in de optocht.

Voor de schoolverlaters is er rond
16.30 uur nog van alles te doen.
Dit wordt georganiseerd door Dick
Somsen, Jan Tijssen en Leo van
Turnhout.
Deze kinderen kunnen zich rond
die tijd bij de heren melden in de
tent.

We wensen jullie allemaal nog een
fijne vakantie en hopen jullie te zien
op vrijdagmiddag 29 augustus a.s.

Namens de kinderspelcommissie
Erna Roeterdink
Tel. 0575441618

1430 uur
Kegelen voor dames en heren van
elke leeftijd, inleg € 1,50. Schieten
vrije baan, inleg € 1,50.

15.00 uur
Ringsteken per dogkar voor dames
en heren vanaf 12 jaar, inleg €1,50.

15.00 uur
Hooivorkdarten voor dames en hè
ren, inleg € 1,50.

1630 uur
Wedstrijden voor schoolverlaters.

20.00 uur Tent open.

21.00 uur
Dansen met medewerking van
dans- en showorkest

NEVERMIND
Toegang onder voorbehoud.

Vanaf 13.00 uur
Rondgang dweilorkest van Jubal.

1230 uur
Opstellen van de wagens.

1330 uur
Kinderoptocht opstellen.

14.00 uur
Grote feestelijke optocht m.m.v. di-
verse muziekkorpsen o.a. Sursum
Corda en Concordia uit Vorden.
Speciale beoordeling praalwagens
door deskundige jury.

15.00 uur
Vaandelhulde aan het koningspaar
in de feesttent met medewerking
van St. Jan en vendeliers uit
Keijenborg.

17.00 uur
Uitslag en uitreiking van de prij-
zen voor deelnemers versierde wa-
gens en diverse wedstrijden.

1930-2030 uur
Feesttent gesloten.

Vanaf 21.00 uur
Dansen in de tent met dans- en
showorkest
NEVER MIND
Toegang onder voorbehoud.

Na de optocht vanaf circa 15.00 tot
18.00 uur middagmatinee onder
leiding van toporkest
NEVER MIND
in de feesttent. De toegang hier-
voor is gratis.

Het oranjefeest van Vierakker-
Wichmond staat weer voor de
deur. Als afsluiting van het
Oranjefeest Vierakker-Wichmond
zal de afdeling jeugd van voetbal-
vereniging S.V. Sociï weer haar
jaarlijkse Oranjeloop organiseren.
Dit op zondag 31 augustus.
Ook dit jaar is er weer de moge
lijkheid om de 5 of 10 km. te lopen.
De 10 km. start om 10.45 uur en de
5 km. om 12.00 uur. De start en fi-
nish zijn bij S.V. Sociï, Lankhorster-
straat 3b te Wichmond.

's Middags is er voor alle jeugd uit
Vierakker-Wichmond t/m 15 jaar
weer een spelmiddag, die georga-
niseerd wordt door AKCIE.
De aanvang van deze spelmiddag
is 13.00 uur.
Tevens is er weer de mogelijkheid
om onze keepers te testen op het
stoppen van penalty's om daar-
mee de felbegeerde penaltybokaal
te winnen.
Komt allen naar ons sportpark.

S.V Sociï jeugd



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 23 augustus tot en met zondag 31 augustus

MODEL-
MAKER l J

te Wichmond

modelbouwers

voor de prefab-betonindustrie

en het adres voor het inrichten

van uw bedrijfsauto's

wensen u
prettige

feestdagen
Tel. 0575-441737 - Fax 0575-441899

De bewoners van de

AC AM F
KLEINE STEEGE

Hackforterweg 33, 7234 SH WICHMOND
Telefoon 0575-441992

wensen eereen
een gezellig
Oranjefeest

Doe mee aan onze knapzaktocht

CAFÉ-RESTAURANT

,DEN BREMER'

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. 0575-451205

Uw
barbecue-

K E U R S L A G E R I J

D. VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16-VORDEN

TELEFOON 0575-551321

¥,
•w

v.d. BRINK BV
MENGVOEDERS / KUNSTMEST

Lankhorsterstraat 13-17, Wichmond
Telefoon 0575-441257

Wij wensen
u allen

'n gezellig
Oranjefeest!

in Vierakker-
Wichmond?

Schoonmaakbedrijf

G LI M M O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

VAN ZEEBURG
& VISSER

TIMMERFABRIEK

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon 0575-520881
Telefax 0575-526662

l» BESSELINGBV
kozijnen ramen

deuren trappen

interieurbouw winkelbetimmeringen

draaivalramen schuifpuien

alle voorkomende
timmerwerkzaamheden

Feestweek Vierakker-Wichmond

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 • Vorden • Telefoon 0575-551531

H
NVM
MAKELAAR

Bemiddeling bij aan' en verkoop van onroerend goed

• Hypotheken

Pensioenen • Beleggingen

Alle verzekeringen met deskundig advies

B

• installatie • onderhoud
• industriële automatisering

E Berendsen Elektro
Wichmond, Broekweg 17, tel. 0575 441595



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 23 augustus tot en met zondag 31 augustus

Wij wensen een ieder een gezellig
en zonnig Oranjefeest toe,
en zien U graag in onze woonwinkel
in Warnsveld, Rijksstraatweg 39.

Tevens hét adres voor handwerk- en naalartikelen.

Jan en Derrie Pieterse

Vierakkersestraatweg 37 • Vierakker • Telefoon 0575-441581

wenst u allen een prettig en gezellig Oranjefeest

jjjrWLjjjL

$*Wü€l
2000 *

VAN €499,-VOOR

^ B
'

1 • • ' • • - - • • • • . • . .

/

m M M m m mmm
DE Fl ETSS PECIALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

ALTRAUNIVERSITY
Bock to School §a je met de Altre University. Deze echte

sthooJfiefe is in verschillende trendy kleuren
wrkrijgboaf en voonien van 3 versnellingen, SRAM

trommeiremmen, een AXA SL7 veiligheidssiot mei anti-
rfiefstokhip (goedgekeurd door de Profile fietsverzeke-
ring) en snelbinders. Bovendien heeft de University een
city cruiser stuur en een makkelijk fe bedienen draai-
schakelaar. Verkrijgbaar in heren- en domesmodel

zaterdag 30 augustus

Vrijdag 29 augustus

Oranjefeest
Zaterdagavond 30 augustus

Wichmond-

in de grote danstent
(900 m2 oppervlakte)

om 21.00 uur ouderwetse, gezellige
dansavond met medewerking van
dans- en showorkest Never Mind
Toegang voorbehouden

vanaf 21.00 uur dansen
met muziek van dans- en
showorkest Never Mind
Toegang voorbehouden

l!ÏÜ^Slif If Üf8 Zaterdagmiddag na de optocht gratis dansen tot 18.00 uur
M l« l%l%t mm v Never Mind



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 23 augustus tot en met zondag 31 augustus

• Machines voor land- en tuinbouw
• Gereedschappen
• Hogedrukreinigers
• Afrasteringen
• Beregening

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS
Wichmond Telefoon 0575-441688
Hengelo (Gld.) Telefoon 0575-464360

£RM£X
C A T E R I N G

Complete verzorging van:

bruiloften,
bed r i jf sf eesten

en evenementen
in een prachtige feesttent

met of zonder verwarming.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

Tel. 0575-441315
of 0620279717

Fax 0575-441950

HN5BY
HANDEL IN VEEVOEDERS /
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Fa. H. Jansen - Uselweg 13 - 7233 SJ Vierakker
Telefoon 0575-520774

Voor
verzorgde
voeding,
handel

in granen
en veevoeders

Fee&tweek Wichmond-VierakkGr

\

Wij wensen iedereen een fijn Oranjefeest

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting -

Behangwerk
Winkel in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al uw

SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, o.a. stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, aan-
rechtdeurtjes, etc.

Als wij klaar zijn met uw schilderwerk,
dan is het ook af!

• Wij hebben binnen 30

• 3 biljarttafels

• Cafetaria-afhaal

• Leuk ingerichte feestzaal
voor 50 personen

• Barbecuen

• Gezellig aangekleed terras
voor 50 personen

Telefoonnummer

( 0 5 7 5 ) 4 4 1 6 0 0

JAAP EN WIL
VAN HERWAARDE

TOT ZIENS BIJ

Rietdekkersbedrijf Fa. Hissink
D. Groot Tjooitink - R. Franken

Voor vernieuwing - restauratie - reparatie van riet- of strodaken

Toverstraat 10a - 7223 LP Baak - Tel./Fax 0575-441483

Nieuw systeem rietdaken n.l. schroefdak

* Brandpremie 0,68 % €
* Energiepremie 121/2 € p/m2

* Isolatiewaarde > 2,5 Re
* Sub. gemeentelijke Monumenten
* Sub. Rijksmonumenten



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zaterdag 23 augustus tot en met zondag 31 augustus

Tijdens het zomerseizoen kunt u voor

VERSE SNIJBLOEMEN

terecht bij

Jan en Elly Schoenaker
Wij wensen iedereen een

GEZELLIG
DORPSFEEST
toe.

Openingstijden
winkel:

ma/di/do/vr:
13.30-18.00 uur
wo/za:
9.15-12.00 uur

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361
Fax 0575-442931

Open een RaboTopKid Rekening
en krijg een te gek cadeau!

>ank.ni.

n Plosie-

>en en

r je eerste

e dichtstbijzijnde Rabobank of

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank

H A N D E L S
DRUKWERK

Uw handelsdrukwerk is
het visitekaartje van uw
bedrijf.
Laat het professioneel
door ons verzorgen!

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86



't Lik wel een sprookje

De Vordense dialectband Kas Bendjen viert vrijdagavond 15 augustus haar tien jarig bestaan. Dit gebeurt tijdens
het BabyBiggenMealBal in de feesttent bij boer Wesselink in de Kranenburg. Onder het motto 'Tienjoar, 't lik
wel een sprookje' wordt er teruggeblikt op tien jaar Kas Bendjen. Maar er staan ook allerlei nieuwe nummers
op het repertoire en niet te vergeten enkele spectaculaire gastoptredens waaronder de top drie van het Vordens
Songfestival. Het wordt dus weer feest in de Kranenburg!

Demonstraties en gratis testen op vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus in Vorden

Freelxx: snelheid maken
zonder te trappen, te steppen
of zijwaarts af te zetten

De nieuwste rage uit Amerika
verovert nu ook Oost-Nederland.
Met het nieuwste vervoermiddel,
dat een kruising is tussen een
skate-board en een step, hoeft
men niet te trappen, te steppen
of te duwen. Dus zonder ook
maar een voet aan de grond te
zetten komt men vooruit. De
beweging kan het beste worden
vergeleken met skiën, snowboar-
den, inline skaten of schaatsen.

Het hypermoderne vervoermiddel
is een driewieler waarvan het
stuur scharniert ten opzichte van
2 langwerpige plateaus, die beiden
aan de achterkant van een wiel
zijn voorzien. Het stuurwiel is 180
graden gedraaid vergeleken met
het voorwiel van een fiets.

Alleen al door het stuur scherp
naar links of naar rechts te draaien
maakt men al vaart. De snelheid
wordt aanzienlijk vermeerderd
door met het lichaam beurtelings
naar rechts en naar links uit te
vallen en deze beweging met de
benen te ondersteunen.

Op deze manier kunnen er snel-
heden tot 30 kilometer per uur
worden bereikt. De freelxx is ge-
bouwd uit duurzaam vliegtuig-
aluminium dat bestand is tegen
snelle bochten en heeft dubbele
achterremmen.

Het vervoermiddel is inklapbaar
en wordt gebruikt voor conditie-
training of als vervoermiddel voor
het woon-, werkverkeer.

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 au-
gustus kan men de freelxx zelf
testen bij freewheel in Vorden. Er
worden ook demonstraties gegeven.

Vriendenkring Bargkapel
Op 24 augustus a.s. organiseerd
de Vriendenkring van de Barg-
kapel een spatschoppen in de
Keizerskroon te Ruurlo.

M.m.v. de Bargkapel o.l.v. Willem

Jan Jolink met zang van Gera Koek.
Gasten die middag zijn de Stefans-
kapelle uit Hongarije (Nadash) die
voor de allerlaatste keer naar hier
komen. De Stefanskapelle is een 6-
mans formatie en komen uit Hon-

garije (Nadash) en spelen allerlei
soorten volksmuziek en dat in de
duitse taal. Ze zijn nu voor de ze-
vende maal in Nederland laatste
keer dat ze hier waren was in 1996
bj de viering van het 30-jarig jubi-
leum van de Bargkapel. De kaarten
hiervoor kunnen besteld worden
bij de Keizerskroon te Ruurlo.

Biej ons in
d'n Achterhook
" Now, iej bunt ok nogal in de bonen" Harm Niesink stappen biej Riek
van Toon de kokken in, hee mos daor een buuksken van een of andere
vereniging afgeven. Dat schealn de vereniging weer een postzegel.
"Och jao, wiej hebt bonen zat, haos tevolle eerlijk ezeg. Maor iej pot ze
ok neet umme ze te laoten verrotten dus mot ze maor 'n diepvries in.
Bunt ze wel neet zo lekker as zo van 't land maor dit soort leent t'r zich
nog wel veur.

"Is Toon nog an't bonen plukken?"."Oh nee, hee is druk met de tóppen-
loop. Drie van de vier sierkippen die hee daorin heel heb ze um dood
ebetten. Ze praot t'r van dat dat steenmarters bunt die um dat lapt. Vo-
se bunt daor ok wel too in staot maor die konnen daor onmeugelijk in-
kommen. Maor die wat kleinere marters wel. Daor is Toon now doen-
de met umme de loop goed dichte te maken.

"k Heb um laatst al ezeg dat e daor op mos rekkenen. Veur een paar
maond trugge heb ze d'r biej mien ok een paar dood ebetten. 'k Heb
daor toen wel een valle ezet. Daor he'k t'r ok nog ene in evangen en
klein menneken emaakt.".
"Maor die dierkes bunt toch beschermd?"."Jao, dat wet ik wel maor at
ze 't maor neet ziet mag t'r een heleboel. Soms mo'j ow zelf redden in
de weald.

Met de vossen is 't al net zo. Die wod deur natuurmonumenten onder
Hackfort op-ekweekt umme biej een ander de boel op te vretten. Die
vossen zatten d'r vrogger, too Arend nog de baas was ok wel. Maor da-
or gong de jachtopzichter d'r elk jaor een stel van opruumen. Zodat't
eavenwicht in de natuur zo'n berjen bewaard bleef en ze onder Hack-
fort an de kos konnen kommen. Now zit daor nog nauwelijks fesanten,
kievitten of scholeksters Diers die op de grond bruud en een makke
lijke prooi bunt veur de te volle vossen en kraaien.

Die lesten bnt ok beschermd. Met 't gevolg dat t'r daor ok vols te volle
van bunt Biej mien buurman zit ze de appels inde beume te bepikken
met't gevolg dat e d'r zelf gin ene van metkrig".
Toon had de loop zo goed ad dichte too Harm's biej um ging kieken. At
de marters eheurd haddn hoe Toon eur vervluukenzoln ze nooit weer
an zien sierkippen kommen. Maor jao, marters vestaot dat neet biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

PCOB vraagt extra aanda
voor ouderen tijdens hittegolf
Kijk een beetje naar de ouderen
om u heen. De Protestants
Christelijke Ouderen Bond
(PCOB) doet dit verzoek naar
aanleiding van de aanhouden-
de hoge temperaturen. Oude-
ren zijn tijdens een hittegolf
kwetsbaarder. Het sterftecijfer
neemt toe. Een beetje extra aan-
dacht voor een oude buurvrouw
of bejaarde vader is welkom.
Juist deze sociale zorg kan er
aan bijdragen dat ook de oude-
ren zich prettiger voelen bij zo-
merse temperaturen.

Huisarts en auteur van de medi-
sche rubriek in het PCOB-blad Per-
spectief, C.B. van Woerden, onder-
vindt de problemen die ouderen
ervaren met warm weer in zijn
praktijk. "Ouderen voelen zich
minder goed. Ze hebben vaak
meer last van hoofdpijn. We mer-
ken altijd een kleine stijging van
het sterfteaantal bij een hittegolf.
Dit valt te wijten aan een verstoor-
de vochtbalans." Van Woerden ad-
viseert goed te eten, veel te drin-
ken, luchtige kleding te dragen en

een plekje in de schaduw op te zoe-
ken. "Oudere mensen hebben de
neiging extra te slapen op warme
dagen. Een uurtje siësta is natuur-
lijk prima, Maar als omgeving
kunt u erop letten dat iemand niet
te suf wordt. Oudere mensen kun-
nen eerder onwel worden. Een
oogje in het zeil houden, kan dus
van levensbelang zijn."

De PCOB vraagt deze aandacht
met name voor zelfstandig wonen-
de ouderen. De activiteitenkalen-
der van deze senioren is door de
vakantieperiode meestal wat lager
dan gebruikelijk en door de tropi-
sche temperatuur worden acti-
viteiten, zoals een fietstocht, mu-
seumbezoek of gezamenlijk koffie
drinkuurtje vaak ook nog afge-
zegd.
Doordat deze sociale contacten
wegvallen en doordat ouderen
veelal binnenshuis blijven, kan
een tijdelijk sociaal isolement op-
treden. Even om een hoekje kijken
of een ommetje door de bossen
maken, is dan een welkome aflei-
ding.

IVN afdeling Noord-Midden Achterhoek

IVN Groencursus Vorden
Al met vakantie geweest? Of ligt
hij nog in het verschiet? Niette-
min even stil te staan bij de ko-
mende groencursus, die op 18
september start.

Op 4 donderdagavonden (18/9,
25/9, 2/10 en 16/10) hoort men
allerlei interessante zaken over
het ontstaan van het landschap
rond Vorden, over de bossen met
hun mooie ondergroei, over water-

lopen en het water in de grond en
over de kastelen en hun invloed op
het landschap. Op 2 zaterdag-
morgens (20/9 en 11/10) gaat men
bekijken hoe dat er in werkelijkheid
uitziet. De lessen worden gegeven
in de Dorpsschool in Vorden.

Noteer de data vast in de agenda
en geef u op bij Hinke de Klerck,
cursusadministratie Maandagweg
2,7251 MT Vorden.





Tractortoertocht voor dames
smaakt naar meer!

" Onze mannen doen al een
aantal jaren mee aan een trac-
tortoertocht. Zij hebben ook vo-
rige maand een dergelijke
tocht in Vorden georganiseerd.
Dus dachten wij, laten wij ook
eens een tocht voor dames orga-
niseren", aldus Eshter Dijkema,
die deze tractortocht samen
met Suzanne Nijenhuis, afgelo-
pen zaterdag organiseerde.

De weide bij de SRV Camping "De
Prinsenhoeve "van de familie Be-
renpas aan de Mosselseweg was de-
ze morgen in nevelen gehuld.

Niet vanwege de mist, maar wan-
neer 25 tractoren tegelijk de die-
selmotor laten draaien, ontstaat er
een ander soort "mist"!

De tractoren werden bemand door
veelal "stoere Achterhoekse boe-
rinnen", klaar voor een 33 kilo-
meter lange tocht door Vordens
dreven.

Bij het vertrek gadegeslagen door
manlief, vrienden en bekenden.
Van het 'zwakke geslacht 'was dan
ook geen sprake, de dames zouden
'de klus' wel klaren, zo was op hun
gezichten af te lezen. Toch moest
er bij het vertrek hier en daar nog
even 'mankracht' aan te pas komen
toen een motor afslag. Maar dat
zal wel aan de zenuwen zijn toe te
schrijven!

Esther Dijkema die als laatste (
25e) deelnemer vertrok zei op de
valreep: 'We hebben nog even ge
controleerd of er onder de deelne-
mers nog mannen waren die zich
met pruik op, als vrouw verkleed,
op de tractor hadden plaats geno-
men', zo grapte zij. Achterop haar
tractor een bezem. 'Ik was in feite
de bezemwagen, gelukkig behoef-
de ik niet als zodanig in actie te ko-
men, want de tocht is heel goed
verlopen. Geen pech, geen gekke
dingen onderweg, allemaal erg
positief, zo sprak zij na afloop.

Ook bij de deelnemende dames na
afloop niets dan lof. Zij hadden
zich tijdens de tocht uitstekend
vermaakt en waren unaniem van
mening 'dat smaakt naar meer'.

Met name genoten de vrouwen
van de verbaasde mannelijke toe
schouwers onderweg. Allemaal
vrouwen op de tractor? "Mooi
toch", aldus een der dames.

Esther Dijkema en Suzanne Nijen-
huis hebben inmiddels besloten er
een jaarlijkse happening van te
maken. Dat alles onder de naam
"Trekker Evenementen Commis-
sie "De Graafschap".

De rit van zaterdag vond plaats on-
der auspiciën van de OTMV ('Oude
Tractor en Motoren Vereniging' af-
deling Gelderland. 'Dat hebben wij
gedaan om verzekerd te zijn, want
bij een dergelijk evenement kun je
natuurlijk niets aan het toeval
overlaten', aldus Esther Dijkema.

Wereldtop zijspancross naar Lichtenvoorde
In het weekeinde van zaterdag
23 en zondag 24 augustus wordt
op het Grand Prix circuit 'De
Schans' in Lichtenvoorde de
twaalfde wedstrijd meetellend
voor het wereldkampioenschap
zijspancross verreden. Naast dit
topevenement is er ook nog een
wereldprimeur, want tegelij-
kertijd organiseert de MACL
Lichtenvoorde de zogenaamde
'Crossexplosion' een volledig
nieuw motorsportevenement
waarbij de start zeer belangrijk
is. Verder treed in de grote feest-
tent op zondag 24 augustus de
Rock&Loll band De Heino's op
en is er het hele weekeinde een
demonstratie van het rijdende
oorlogsmuseum Keep on Rol-
ling.

Zoals gebruikelijk de laatste paar
jaren gaat de strijd om de wereld-
titel opnieuw tussen de Achterhoe
ker Daniël Willemsen en de Let
Krister Sergis. Het verschil is dit
jaar echter dat Willemsen na tien
verreden WK-wedstrijden fier aan
de kop gaat in het wereldkam-
pioenschap.

Na de Grand Prix van België, de
voorlaatste wedstrijd voor de race
in Lichtenvoorde heeft Willemsen,
die dit seizoen rijdt met de Let Cas-
pers Stupelis aan zijn zijde, een
voorsprong op weten te bouwen
van 29 punten op zijn aartsrivaal
Sergis. Lichtenvoorde kon voor
Willemsen dus wel eens een sleu-
telwedstrijd worden in zijn jacht
naar een tweede wereldtitel. Het

legendarische circuit "De Schans"
waar in het verleden al vaak is ge
streden om WK punten, wordt
voor de spectaculaire zijspannen
speciaal aangepast, zodat de drie
wielers alle ruimte krijgen. Naast
de twee favoriete combinaties
geldt ook Wilfred van Werven als
een van de grote kanshebbers in
Lichtenvoorde. Zandcircuits lig-
gen de Oldebroeker goed en zand
ligt er genoeg op circuit "De
Schans". In België won de Frans/
Nederlandse combinatie van Be-
noit Beaumont en Henry van de
Wiel. Van de Wiel heeft zijn Franse
stuurman inmiddels het rijden in
zand bijgebracht dus let ook op de
ze combinatie.

Uit de regio zijn er ook verschillen-
de combinaties die tijdens hun
thuiswedstrijd WK punten willen
pakken. Zo komen uit Wehl Mai-
kel Kusters en Wilfred Keuben aan
de start. Lochemmer Marcel Wil-
lemsen werd in 1999 aan de zijde
van broer Daniël wereldkampioen.
Na een zwaar ongeval kan Marcel
niet meer bij zijn broer in de bak
staan. Nu probeert hij het al twee
jaar als coureur en heeft ook nu
succes.

Met zijn bakkenist Rene Boon
scoorde hij al menig WK-punt. Wil-
lem Janssen komt uit het naburige
Halle en heeft samen met Bart Not-
ten jr. snode plannen. Het duo
scoorde punten in Markelo tijdens
de eerste GP die dit jaar in Neder-
land werd verreden. Zij gaan in
Lichtenvoorde voor herhaling.

VOOR IEDER WAT WILS
Naast het spektakel om de WK-
punten is er gedurende het hele
weekeind voor zowel jong als oud
van alles en nog wat te beleven. Zo
komt het rijdende oorlogsmuse-
um van Keep on Rolling op zowel
zaterdag als zondag naar Lichten-
voorde.
Voor de kinderen bestaat er de mo-
gelijkheid om onder deskundige
leiding te rijden op mini-quads en
zijn er verschillende attracties. De
bekende feestband De Heino's,
met ex-Normaal Jan Kolkman in
de gelederen, zorgt op zondagmid-
dag tijdens en na de wedstrijd voor
stemmingsmuziek in de grote
feesttent. Verder heeft de MACL
Lichtenvoorde nog een wereldpri-
meur, namelijk de Crossexplosion.
Een volledig nieuw evenement. Tij-
dens een afvalrace van telkens
maar een ronde strijden in de Su-
perfinale de twaalf beste starters
om de hoofdprijs van 1000,00 euro
dus reken erop dat er gas gegeven
gaat worden. Toppers Als Hekki
van den Berg, vorig jaar tweede in
het Open Nederlandskampioen-
schap, Jan van Harstenberg, Peter
Bergsma, Jarno Meijer en Mark
Wassink hebben zich al opgegeven
voor dit unieke evenement. Zater-
dag wordt in Lichtenvoorde de
kwalificatie voor de Grand Prix
verreden. Zondag wordt er 's mor-
gens begonnen met trainen en het
programma begint 's middags.
Kinderen onder de zestien jaar
hebben gratis toegang. Zie voor
meer informatie de advertentie el-
ders in dit blad.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

BESTE VORDENAREN,
Als buurman van de bejaarden
aan de Pastorieweg, besef ik dat u
misschien al wel een beetje moe
bent van al dat 'gedoe' daar bij de
Wehme. Ik zal het dan ook kort
houden. Er is nl. één wezenlijk
punt dat ik onder uw aandacht wil
brengen: de veelgenoemde ver-
pleegplaatsen komen niet op de
plaats van de volkomen onnodig
verminkte huizen! In tegenstelling
tot wat de meeste Vordenaren den-
ken (verkeerde voorlichting?) zijn
deze verpleegplaatsen gepland in
de Wehme zelfl
Op de plek waar nu nog die (deels)
mooie, bij het Vordense landschap
passende huisjes staan, zijn luxe
appartementen gepland (meerdere
lagen; inhoud per app. 100 m2).
Laat het dus duidelijk zijn dat de
bejaarden die daar in hun huisjes
wonen; niet degenen zijn die de
verpleegplaatsen tegenhouden! Het
lijkt mij zinvol om dit gegeven bij
uw meningsvorming mee te nemen.

Garjo Kamphuis
Pastorieweg 2a, Vorden

P.C. de Graafschap
Op zaterdag 9 augustus was er
een ponyconcours in Barchem
daar behaalde de volgende deel-
nemers een prijs:

Jermaine Pellenberg met Silvia 2
maal een Ie prijs in de klasse B
met 172 punten en 161 punten.
Jorieke Pellenberg met Tania een
2e prijs in de klasse B, cat. C met
162 punten.
Joanne Pellenberg met Aifhia een
5e prijs in de klasse B, cat. D met
157 punten.
Carlijn Kingma met Knurp een Ie
en 6e prijs in de klasse B, cat. E met
167 en 161 punten.
Marit Kouwenhoven met Jelle een
4e prijs in de klasse B, cat. D met
159 punten en een 5e prijs sprin-
gen in de klasse B.
Paulien Kouwenhoven met Lom-
bardo een Ie prijs in de klasse B in
het springen.
Bart Hartman met Erwin een 3e
prijs in de klasse Ml, cat. D met
157 punten.
Lisette Bijenhof met Survivor een
2e en 3e prijs in de klasse M2, cat.
D met 151 en 148 punten.

Boedeldag
De Stichting Veiling commissie
"Vorden"organiseert op zater-
dag 23 augustus voor de derde
keer de jaarlijkse boedeldag bij
de familie Lenselink aan de
Schuttestraat 20.

Er zijn een groot aantal artikelen
in de aanbieding zoals bankstellen,
tafels, stoelen en klein meubilair.
Ook potten, pannen, speelgoed en
snuisterijen voor binnen en buiten.

Veder een grote collectie boeken
en langspeelplaten.

Dit alles wordt omlijst door een
gezellig stukje muziek, terwijl de
koffie klaar staat.

De locatie in Linde is middels
bordjes vanuit alle richtingen
aangegeven. De opbrengst van de
boedeldag is bestemd voor de res-
tauratie van de Dorpskerk.

Vakantietijd en de activiteiten
van de Bezoek en Oppas Service
Vakantietijd is niet voor ieder-
een een onverdeeld genoegen,
want juist in de periode waarin
veel mensen het een tijdje voor
gezien houden zijn de achter-
blijvers nog meer op zichzelf
aangewezen.

Mantelzorgers kunnen niet zom-
aar de deur uit en halen vaak opge
lucht adem als een vrijwilliger van
de Bezoek en Oppas Service (kort-
weg BOS genoemd) voor even de
zorg overneemt.

Het is een feit dat vrijwilligers van
de Bezoek en Oppas Service graag
hun kwaliteiten investeren in het
welzijn van anderen, maar ook
hun mogelijkheden zijn beperkt. Is

men iemand met sluimerende
kwaliteiten, weliswaar vol goede
voornemens maar er steeds niet
toekomend daadwerkelijk tot actie
over te gaan, dan is deze tekst voor
u geschreven. Als men gewoon
even contact opneemt met Ekie
Voorburg, de enthousiaste coör-
dinator van de Bezoek en Oppas
Service, dan is de eerste stap alvast
gezet. De Bezoek en Oppas Service
is o.a. actief in Warnsveld, Vorden
en Leesten.

Voor informatie, aanvraag hulp of
aanmelding vrijwilligerswerk: Ekie
Voorburg, coördinator BOS, tel.
(0544) 48 18 21. (Of: Hannie ten
Hoopen, ouderadviseur Born, tel.
51 75 55).

Het variete-programma Verha-
len en Muziek' is een ongekend
succes en kreeg een warm ont-
haal van het publiek.

Dit varieteprogramma wordt a.s.
woensdagavond 13 augustus om 8
uur voortgezet met het Theateror-
kest The Mills Fathers, bestaande
uit de fameuze accordeonnist Tony
'Toots' Fraas, de pianist van het
Euphonia Novelty Orkest Albert
Buitenhuis ('What is this thing
called love'), John Grandhouse bas
en de zanger Boris Tomas die, nog
steeds in Nederland, graag weer
optreedt in het Theater onder de
Molen met zijn mooie acoustiek.
Bovendien is het theater in de zo-
mer aangenaam koel.

Diny Hiddink, geliefd in en buiten
Gelderland, blijft de Anny M.G.
Schmidt van de Achterhoek, en er
wordt vaak gelachen om de door
haarzelf geschreven hilarische
verhalen, die zij op onnavolgbare

wijze voordraagt. Heel bijzonder
is dat bezoekers meermalen dit
varieteprogramma bezoeken.

Een aantal vraagt bij binnenkomst •
naar bijzondere verhalen uit Hid-
dinks grote repertoire of naar her-
haling van een truc van de gooche
laar. "Dat heb je niet in Carré!" is
dan ook het motto van het oerge
zellige Theater onder de Molen.

Peter Hoefnagels vertelt ontroe
rende verhalen. Bezoekers die
meermalen naar het woensdag-
avondprogramma komen, worden
vaak opnieuw verrast. De cabaret-
cyclus wordt geopend door Dr.
Henk Doll met een fraai oud lied
dat de lachlust in gang zet. Kort-
om, een avond met een unieke
combinatie van Verhalen, liedjes
en muziek.

Zie ook: www.theateronderdemo-
len.nl voor reserveren en gratis
ontvangst van de programma's.



VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD . SCHILDERWERK

ü^an der Wal b.v.

Postbus 37 7Z50 AA Vorden

Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Schoonmaakbedrijf

GLI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Deze week supervoordeel

Runder-
sucadelappen

Ik i lo

Speklappen 1 MG

Rolladeschijven 4 stuks c 1."

Elke week op de markt in Vorden UW

Vleeswarenvoordeel

Schouderham
150 gram

cl"

DIJKGRAAF

Bolchrysant
Bos rozen a 20 stuks
2 bossen bloemen
2 begonia's
3 kaaps violen

3."
m qg Bloemen en planten

5™
3."

99

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Moonlight Swimming:
'Een schot in de roos'!
Aan de tien met afval gevulde
grijze containers bij de ingang
van het zwembad " In de Den-
nen" is te zien dat er "iets" bij-
zonders aan de hand is geweest.
Rondom het zwembassin is op
de vroege vrijdagmorgen niet
te zien dat er de avond ervoor
tot het middernachtelijk uur is
gezwommen en gebivakkeerd.
Properheid alom! Trouwens op
deze morgen "after the day be-
fore" lopen de zweet druppels
in grote getale over het bruin
gebrande bovenlichaam van be-
drij fsleider Martin Westerik toen

hij bezig was de laatste restan-
tjes afval in de containers te de-
poneren.

Zegt hij: 'Het Moonlight Swimming'
is donderdagavond een daverend
succes gebleken. Ik heb het nog niet
eerder meegemaakt dat er zo'n
1200 mensen aanwezig waren. Tel
je daar de bezoekers van 'overdag'
bij dan kun je met in totaal circa
drie duizend bezoekers met recht
spreken over een topdrukte. Voor
het badpersoneel betekende dat
overigens wel overuren maken,
want vanmorgen (vrijdagmorgen

7.00 uur) ging het bad weer nor-
maal open.

Opvallend niet alleen de vele toeris-
ten, maar bovenal de vele jongens
en meisjes uit de gehele regio.

Zij hebben zich in en buiten het
bad (barbecue, kampvuur, disco-
muziek) voortreffelijk vermaakt.
Niet alleen vermaakt, de jeugd
heeft zich ook uitstekend gedra-
gen. Behoudens het 'afval', geen
enkele wanklank", zo zegt Martin
Westerik.

Toch bij hem de nodige zorgen.
"Wij zitten momenteel al ver bo-
ven de 60.000 bezoekers. In 1977
en 1978 lagen de bezoekersaantal-
len zo rond de 72.000.

De jaren daarna beduidend lager.
Het ziet er naar uit dat we de
72.000 grens gaan doorbreken.
Hartstikke mooi natuurlijk. Maar
het heeft ook wel een keerzijde. Bij
topdagen van een paar duizend be-
zoekers kunnen we net aan alle ei-
sen van toezicht houden voldoen.
Dat kan omdat wij alles in eigen
beheer hebben; kassa, cantine,
schoonhouden, toezicht houden
en daardoor onderling kunnen
rouleren.

Feit is wel dat het badpersoneel zo
zachtjes aan behoorlijk op zijn te-
nen moet lopen. De grote glijbaan,
de speeltuigen in het water. Heb-
ben de kinderen wel zwembandje
om etc. etc. Opperste concentratie
blij ft geboden.

Jammer alleen dat sommige ou-
ders denken dat het badpersoneel
er is om op hun kinderen te pas-
sen. Zo werkt dat natuurlijk niet,
wij zijn er voor het toezicht.

Gelukkig begrijpt het merendeel
van de ouders wel dat zij (de ou-
ders dus) in eerste instantie verant-
woordelijk zijn voor hun kroost",
aldus Martin Westerik. Gezien het
succes van donderdagavond zou
Martin Westerik wel vaker 'Moon-
light Swimming' willen organiseren.

'Met de huidige personeelsbezet-
ting redden we dat echter niet. We
waren dan ook blij dat het zwem-
badbestuur ons gisteren bij de or-
ganisatie heeft geholpen', zo zegt
hij.

DRUKWERK
ZELHE

Weevers druk

Halseweg 3', 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax(0314)65 06 43

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
FELIX TAKKENKAMP

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 62

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98



'Kastelenrit' betekende dit keer:
4Gewoon rustig aandoen'!

"Als je maar rustig aandoet,
dan hebben de paarden niet zo-
veel last van de warmte", zo ver-
telde G.W. Huiskamp uit Win-
terswijk, toen hij in zijn "Barou-
che", getrokken door twee Gel-
derse paarden voorbij kwam
rijden. De extreme hitte van de
afgelopen dagen deed menig
reeds ingeschreven deelnemer
besluiten om deze door Aan-
spanning "In de Reep'n " geor-
ganiseerde nationaal bekende
"Kastelenrit", aan zich voorbij
te laten gaan. Sommigen om-
dat ze zelf last hadden van de
hitte.

Het merendeel van de afmeldin-
gen toch wel met de achter liggen-
de gedachte om de paarden te spa-
ren. Ap Noordkamp, dierenarts
van beroep en tevens bestuurslid
van "In de Reep'n" over de hitte: "

Wanneer het zo warm is als nu,
dan is het wel een vereiste dat de
paarden een goeie conditie heb-
ben. Van wat ik vanmorgen gezien
heb is dat zeer zeker het geval. De
paarden die meedoen verkeren
daadwerkelijk in een goeie condi-
tie. Bovendien was het vanmorgen
heerlijk weer om te rijden.

De middagpauze hebben we zo
kort mogelijk gehouden. Wat je
namelijk beslist niet moet doen, is
de paarden bloot stellen aan de
brandende zon. Op de kasteelwei-
de viel het nog wel mee, er stond
een briesje. Uit voorzorg hebben
we de middagroute wel een stuk

ingekort", aldus Ap Noordkamp.
Van de 135 ingeschreven aanspan-
ningen kwam bijna de helft niet
aan de start.

Gerrit van Zeeburg, vice-voorzitter
van "In de Reep'n" kon zich de af-
meldingen ook heel goed voorstel-
len. "Daar kan ik wel begrip voor
opbrengen. Niet voor die 20- 25 ine
gschreven deelnemers die taal
noch teken van zich hebben laten
horen, maar die gewoon weg zijn
gebleven. We hebben alles gere-
geld, lunchpakketten e.d. klaar ge-
maakt. Eigenlijk zouden we de ge
maakte kosten op hen moeten ver-
halen", zo sprak een "balende "van
Zeeburg.

Voor Gerrit van Zeeburg overigens
nog een andere "P.K. route" deze
dag. Hij ging de aanspanningen op
de motor vooraf. Tegelijkertijd in-
formeerde hij de talrijke toeschou-
wers onderweg met de woorden
"over 5 tot 10 minuten komen ze
voorbij rijden". Een voor-informa-
tie die het publiek wel wist te
waarderen.

Onderweg geen problemen, al
deed een heftig gekraak ter hoogte
van huize "Enzerinck"anders ver-
moeden. Vanwege de hitte toch
geen wiel van een authentiek rij-
tuig afgeraakt? Gelukkig niet. Wat
bleek, een toeschouwer zakte tot
grote hilariteit van de omstanders
met veel "gekraak"door zijn stoel.
"Je bent ook te zwaar man", zo
riep de buurman naast hem.. "He
lemaal niet, deze stoel is gewoon

heel oud", aldus het weerwoord
van het "slachtoffer". Zo zie je
maar, alles kan op twee manieren
worden uitgelegd!

Tijdens de ochtend- en middagrit
werden er op de weide bij kasteel
Vorden een aantal demonstraties

gegeven zoals een demonstratie
"vrijheidsdressuur" door Aris van
Schagen en een kur, gedemon-
streerd door Lisette Brunshorst.
Ook liet Aris van Schagen zien hoe
je een "groene"pony (een pony die
alles nog moet leren) moet africh-
ten.

Prijswinnaars 'Kastelenrit'
Tijdens de 'Kastelenrit' circa 20
deelnemers die vooraf door de
heren HA. van Amerongen uit
Enschede en B. van Asselt uit
Kootwijkerbroek werden geju-
reerd.

Er waren 2 klassementsrubrieken
t.w. Rubriek I (Traditioneel gerij)
en Rubriek II ( Nieuw gerij naar
authentiek voorbeeld).

De uitslagen waren (rubriek I):
l Stalhouderij Harink uit Ambt
Delden; gedeelde tweede plaats: S.
Rij ploeg uit Schijndel en Ingeveld
uit Roermond.

Rubriek II:
l B.H. G Balster uit Beekbergen.

Voor de niet gejureerden was er
ook een prijs nl. de "Jan Hamann
trofee". Deze prijs werd toegekend
aan S. Rijploeg uit Schijndel. Deze
aanspanning was "het schoonste
geheel van deze dag".

De gemeente Vorden stelde een
prijs beschikbaar voor het 'mooi-
ste geheel', geselecteerd uit de Ie
den van 'In de Reep'n'. Deze prijs
werd gewonnen door mevrouw
Hamann met als koetsier Gij s
Roozendaal.



JRK uw tapijtspeciatist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7955°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

7 6 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 458697/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

DANCING DISCOTHEEK

Live on stage in de öalustradezaal:

3 ARE A'S 100% FUN

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,

voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:3(
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

THEATEII OXItKII I»B MOIJBSK
Llndeseweg 29, Vorden

Verhalen en muziek
woensdagavond 13 augustus.

Aanvang 20.00 uur • Zaal open 19.30 uur.
Reserveren (0575) 55 69 87 of www.theaceronderdemolen.nl

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing
in meerdere edities.

Telefoon (O575) 55 1O 1O

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

ZOMERMODE

VERKOOP
VANAF WOENSDAG 13 AUGUSTUS KOOPT U VOOR

DE fff If f V/D HfLfT
DE LAATSTE ZOMERARTiKELEN GAAN NU BIJNA ALLEMAAL

75% KORTINGME' DE DEUR UIT,

CFASHION ]
mode voor het hélG

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

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Skate- &
Skeelerlessen

Vorden

HOUOUtMMM

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

Kunststof kozijnen
Exclusief op de nedertandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind
Onderhoudsarm
Eenvoudig schoon te houden 0>
Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
Komo gecertificeerd

Start nieuwe cursus

5 lessen vanaf:
maandag 18 augustus of
donderdag 21 augustus.

Voor inschrijving en/of meer informatie:

Free-wheel Sport & Recreatie
Netwerkweg 7, Vorden, T: (0575) 55 42 28

E-mail: info@free-wheel.com
www.free-wheel.com



WarChild-ambassadeur Marco Borsato ontvangt cheque

Veertig jaar Attractiepark Slagharen
Attractiepark Slagharen is dit jaar
veertig jaar jong. Deze mijlpaal
wordt onder meer gevierd met de
komst van twee nieuwe en bijzondere
attracties. Hun namen Free Fall en
Sunny Beach zijn snel ingeburgerd.

Op 29 april werd het veertigjarig bestaan van
het succesvolle attractiepark gevierd met de
opening van Free Fall. Deze attractie is veertig
meter hoog, een meter voor ieder jaar dat het
park bestaat. De bezoekers gaan in 32 secon-
den naar boven, om in twee seconden de vrije
val naar beneden te beleven. 'Een echte sensa-
tie', aldus directeur van het attractiepark
Henric Bemboom. 'Je ervaart een moment
volledige gewichtloosheid.'
De opening van Free Fall was één van de
hoogtepunten tijdens de viering van het 40-
jarig bestaan van het succesvolle attractiepark.
Ander hoogtepunt was de donatie van 25.000
euro aan War Child. Onder enorme publieke
bijval nam Marco Borsato als ambassadeur

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

Attractiepark Slagharen
gespecialiseerd in kin-
dergeluk. Ik weet één
ding zeker, en dat is dat
we met dit bedrag dui-
zenden kinderen in oor-
logsgebieden even iets
gelukkiger kunnen
maken.'
Sunny Beach werd deze
zomer geopend. Het
attractieaanbod werd uit-
gebreid met de komst
van een echt strand.
Sunny Beach geeft
bezoekers een dubbel

vakantiegevoel. Ze vieren vakantie of gaan
een dagje uit naar een attractiepark en een
zonnige strand. En het is een bijzonder strand,
compleet met ligbedden en een waterspeeltuin
voor de jongste bezoekers.
Met de komst van deze nieuwe attracties kan
Attractiepark Slagharen ook tijdens dit jubi-
leumjaar met zekerheid stellen: Slagharen,

daar geniet je nog het meest!
De publiekstrekker is in 1963 opgericht.
Miljoenen mensen hebben in de loop der jaren
het vijftig hectare grote Attractiepark
Slagharen ontdekt met z'n ruim veertig attrac-
ties van wereldfaam, shows en unieke zwem-
bad. Inmiddels ontvangt het attractiepark jaar-
lijks ruim 1,2 miljoen bezoekers uit binnen-
en buitenland en behoort daarmee tot de
drukst bezochte attractieparken van
Nederland. Het geheim achter het succes is
simpel te verklaren: diversiteit. Attractiepark
Slagharen wil het meest complete park zijn
voor iedereen; jong en oud.
Attractiepark Slagharen is dit jaar geopend tot
en met zondag 26 oktober, van 10.00 tot 17.30
uur (in het weekend tot 18.00 uur).
De entreeprijs bedraagt 17,50 euro per per-
soon. De entree is voor kinderen tot en met
drie jaar gratis. Attractiepark Slagharen han-
teert een all-in entreeprijs. Dat betekent met
één toegangsbewijs gratis en onbeperkt
gebruik maken van alle attracties, voorstellin-
gen en het Bergbad.

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

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

Slagharen staat bol van muziek
Bij gezelligheid hoort muziek en

dans. Daarom staat Attractiepark

Slagharen bol van muzikale activitei-

ten. Regelmatig laten dweilorkesten

en fanfarekorpsen uit het gehele land

hun kunnen horen tijdens rondes

door het park.

In de saloon blijkt dat Nederland

over rasechte cowboys beschikt.

De beste line-dance-verenigingen

promoten elke zaterdag en zondag

hun topsport in de authentieke Crazy

Horse Saloon.

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

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

Slapen op uniek vakantieadres

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

De jongste bezoekers willen
aan het einde van de dag nog
lang geen afscheid nemen van
de attracties en shows. Een
meerdaags verblijf, met diver-
se en flexibele aankomsttij-
den, is dan een unieke oplos-
sing. Vakantiegangers krijgen
als het ware een attractiepark
gratis bij hun vakantie-adres.
Attractiepark Slagharen
maakte in veertig jaar een
opmerkelijke groei door. Wat
in 1963 begon als een een-
voudig vakantiepark met 25
huisjes is nu een recreatie- en
entertainmentbedrijf met een
capaciteit van in totaal 5.000
bedden, meer dan 800 mede-
werkers en ruim 1,2 miljoen

bezoekers per jaar.
De mogelijkheden om in en bij Attractiepark
Slagharen te overnachten zijn talrijk. Het
attractiepark beschikt over wigwams, vakan-
tiehuisjes en stacaravans. Deze verblijfsac-
commc *s bevinden zich op en rond het

amusementsterrein. Wigwamwereld is te vin-
den naast het attractiepark. Net als de andere
verblijfsaccommodaties zijn de unieke tenten
van alle gemakken voorzien. Naast een com-
plete inventaris zijn de accommodaties uitge-
rust met kleurentelevisie, verwarming,
kookgelegenheid, douche, toilet, meubilair en
koelkast. Bij de Wigwamwereld is ook de
camping van het Attractiepark Slagharen te
vinden.

De luxe stacaravans van Colorado City en
twee verschillende typen vakantiehuisjes
staan op het terrein van Attractiepark
Slagharen. De bewoners hiervan brengen dus
hun vakantie door in een attractiepark en heb-
ben daarnaast ook de voordelen van een
vakantiepark. In het park zijn diverse restau-
rants, eetgelegenheden en een supermarkt. De
bewoners van de diverse verblijfsaccommoda-
ties kunnen tijdens hun vakantie overdag gra-
tis en onbeperkt gebruik maken van de attrac-
ties en het zwembad van Attractiepark
Slagharen. Het Bergbad blijft speciaal voor de
vakantiegasten tot 22.00 uur geopend.
's Avonds hebben de vakantievierders ook

toegang tot de gezellige familie-avonden
waarbij bingo, dansorkesten, karaoke en
talentenjachten een hoofdrol spelen.

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



www.financial-freedom.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

Met dringende spoed
gevraagd:

woonruimte
in Zutphen of omgeving.

We zijn een net Hollands stel
met een zoontje van zes en

een baby op komst.
Eventueel deel van een
boerderij, vakantiehuis,

etage of caravan.

Tel. 06 51746878
(Theo van Wijk)

Contacljes?
Het cement

tussen
vraag en aanbod!

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 -VOORST

Tel. (0575)501334

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft.

We e ver s Net

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

Zutphen
'erzamelmar

30 juli : Brau~ "
" —a- oraderie + wieiei i

13 aug.: Pasar Ma lam

Bij vele winkeliers;

Hun- eh winkelshoppen.
's avonds vanaf 19.00 uur;

Horeca-avondfeesten

live muziek (op diverse podia)

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden

zoekt medewerkster
voor de

huishoudelijke dienst
ook voor het weekend.

Aanvang werkzaamheden
's morgens 07.00 uur.

Overige werktijd flexibel in te vullen.

We bieden een prettige werksfeer
in een gezellig team.

Voor inlichtingen:
Klaas Bakker, tel. (0575) 55 13 12.

Lubron is gespeciali-
seerd in het uitlenen van
nemotiveerd vaktech
nisci. personeel aan
opdrachtgevers in de
Regio Achterhoek.

Deze flexkrachten wor-
den ingezet in de con-
structie- en lastechniek,
engineering, installatie-
techniek, landbouw-
techniek en metaal-
bewerking.

Verder t.b.v. technische
projecten op het gebied
van onderhoud, repara-
tie aan en montage v
industriële machines.

Naast het detacheren en
uitzenden van vakmen-
sen houdt Lubron zich
bezig met werving en
selectie.

Door haar kritische h<
ding en oog voor kwa-
liteit maken steeds meer
bedrijven gebruik van de
diensten van Lubron.

lubron
p e r s o n a e ( o r g a n i s a t i e

Hengelo Gltl

Assistent planner / coördinator
Op korte termijn zijn we op zoek naar een assistent planner / coördinator.

Functie-omschrijving:

Telefonische acquisitie en relatiebeheer bedrijven.
Plannen c.q. coördinatie flexwerkers.
Uitzendkrachthandelingen (voert zelfstandig de noodzakelijke administratieve
handelingen op een correcte wijze uit).

Functie-eisen:

Je hebt een afgeronde opleiding op MBO / HBO niveau bij voorkeur commercieel
technisch met een sterke affiniteit tot techniek.
Je bent marktgericht, klantvriendelijk en met een natuurlijk enthousiasme weet
je je doel te bereiken.
Je hebt uitstekende mondelijke en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Je bent stressbestendig, sociaal voelend en hebt een no-nonsens
mentaliteit.
Je dient met MS-Officë bekend te zijn.
Leeftijd tot 25 jaar en woonachtig in de regio van Hengelo Gld.

Geboden wordt:

Een zelfstandige baan met veel uitdaging en afwisseling.
Ruimte voor ontplooiing en persoonlijke groei.
Prettige werksfeer.
Opleidingsmogelijkheden op zowel technisch- als commercieel vlak.
Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je belangstelling voor bovenstaande functie dan kun je zowel mondeling
als schriftelijk reageren t.a.v. Lubron Personeelorganisatie BV.
Nadere inlichtingen worden je graag verstrekt door dhr. R.W. Bohmer of
mevr. J.H. Lubbers.
Ons adres : Spalstraat 31, 7255 AB Hengelo Gld.
Telefoon 0575 - 464601, Email info@lubron.nl.



Deze wijnen komen
van goeden huize

BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
OPER

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Chileense
huiswijn
Cabernet
Sauvignon
of Chardonnay
Fles 1 liter 3t79

Biefstuk
500 gram

BESTSELLER i BESTSELLER!

^GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Werner Christoffers
medewerker kruidenierswaren

PLUS Otten in Hollandscheveld

Lay's
Chips
Diverse smaken
Zak 200 gramjOt89

Hollandse
sperziebonen
500 gram

Uniekaas Black label
of oude kaas

Vers van het mes. Aan het stuk
500 gram

Edet
Keukenpapier

Wipe & clean
Pak 6 rollen 4*99

Coburgerham
100 gram

Wipe
& Clean

Pom Naturel
Aardappeltjes
Blokjes of golfjes

Zak 450 gram

Kanis & Cunnink Koffie
Snelfilter of

cafeïnevrij snelfilter
Pak 500 gram

Hak
Appelmoes

Extra kwaliteit
Pot 720 ml. 0.95

Kippenbouten
Gekruid 2.49

of naturel
Kilo

Coolbest
Koelverse sappen

Diverse smaken
Literpak

Bar-le-Duc
Mineraalwater
Pak 2 liter 0.55

Maak bij PLUS kans op de originele Jim Scooter!
Kijk in de winkel voor de aktie uitleg

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis Openingstijden:
Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

7242ECLochem vrijdag 8.00-21.00

Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl

33/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 augustus 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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