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Gouden paar e n t e V o r d e n

Zij leerden elkaar meer dan een
halve eeuw geleden kennen op
de 'Hengelse Kermse'.

Afgelopen woensdag keken Derk
Weustenenk en zijn Reina (gebo-
ren Klein Haneveld) nog even met
een goed gevoel op die 'kermse'
terug. Het resulteerde namelijk in
een gouden huwelijksfeest dat
deze dag samen met hun dochters
Carla, Erna en Berdi en hun part-
ners en niet te vergeten de acht

kleinkinderen werd gevierd. Derk
en Reina trouwden in 1953 en wo-
nen al vanaf 1957 met veel plezier
aan de Molenweg 21 in Vorden.

De bruidegom (78) heeft in zijn
werkzaam leven onder meer in de
zuivel gewerkt, bij de GTW en 25
jaar bij Kluwer waar hij zich bezig
hield met de verkoop van adver-
tenties en abonnementenwerving.
Zijn grootste hobby: vissen en alles
wat daarbij hoort.

Derk Weustenenk was 34 jaar
bestuurslid van de hengel aars vere-
niging 'De Snoekbaars', waarvan
25 jaar voorzitter. Tevens 10 jaar
voorzitter geweest van het 'Poot-
visfonds van de Berkel' en al een
'levenlang' supporter van de voet-
balclub Pax uit Hengelo. Nog altijd
bezoekt hij de thuiswedstrijden
van deze club. Bruid Reina (74)
houdt van puzzelen, wandelen,
fietsen, tuinieren maar bovenal
van 'gezelligheid'.

Peter Dohmen nieuwe directeur Rabobank
Met ingang van 13 augustus is
Peter Dohmen benoemd tot
Algemeen Directeur van de
Rabobank Graafschap-West. Hij
volgt Jan Krooi op die in april
jongstleden vervroegd is uit-
getreden.

Peter Dohmen is 47 jaar, gehuwd
en vader van drie kinderen. Hij
heeft inmiddels een ruime ervaring
binnen de Rabobank opgedaan.
Naast diverse managementfunc-
ties bij aangesloten banken heeft
hij zich bij Rabobank International
onder andere ingezet als Area
Manager Centraal en Oost Europa
en als Director Corporate Banking
Department bij Rabobank Polska.

Tot voor kort was Peter Dohmen
Algemeen Directeur ad interim bij
de Rabobank Oisterwijk.

De heer Dohmen is erg gechar-
meerd van de Achterhoek en wil
snel het werkgebied van de bank
en de bevolking leren kennen.

Oranjefeest Vieraldter-Wichmond

VHS++ / Bronkhorst toernooi
Op zondag 24 augustus a.s.
wordt op de velden van w Pax
te Hengelo het VHS++ / Bronk-
horst toernooi gehouden.

De deelnemende verenigingen
uit dit nieuwe gebied zijn: Halle,
Keyenburgse Boys, Pax, Ratti,
Steenderen, Vorden, Wolfersveen
en Zelhem.

Pax hoopt op een prettig en spor-
tief toernooi.

Welke er hopelijk toe zal bijdragen
dat de sportverenigingen in de
nieuw te vormen gemeente Bronk-
horst een nauwere band zullen
smeden en welke in de toekomst
mag leiden tot een vruchtbare
samenwerking.

Open Fuchsia tuin
Ook dit jaar is er weer de jaar-
lijkse open tuin te weten op
zaterdag 24 augustus.

Zondag 29 augustus en maandag
25 augustus te zien zijn honder-

den soorten ruchsia's en diverse
soorten kuipplanten.

De tuin is open aan de Baron v.d.
Heydenlaan 24, Wichmond.

Na de oriënteringsrit op zater-
dagmiddag 24 augustus is er
een optreden van het dweil-

orkest 'Effe anders'. Het orkest
zal in en om de feesttent met
hun repertoire de stemming

verhogen. Dit programmaonder-
deel staat niet vermeld in de
feestkrant.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 augustus 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 augustus 10.00 uur ds. A. Hagoort, oecumenische dienst
met De Garve

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 augustus 10.00 uur ds. LTh. van Belzen, Nijverdal;
19.00 uur ds.H. Overdijk, Markelo.

RJC kerk Vorden
Zondag 24 augustus 10.00 uur woord- en communieviering met
medewerking van Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 augustus 17.00 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 24 augustus 10.00 uur oecumenische dienst.

Weekendwacht pastores
24-25 augustus pastor G. Zweers, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 12 75.

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 óf 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
23-24 augustus WA Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 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 in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur, za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Yunlo 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-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs(0575)441942.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.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, zaterdag 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 Brombergen' te Zutphen maandag, dins-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel.
0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering 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. In-
fo/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borcu-
loseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrou-
wen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterho
kringen.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 door vrij-
willigers. 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, géén hande-
laren. Minimumprijs €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-

: gebracht. Anonieme of 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. Schriftelijke 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 .

• Boedeldag op zaterdag 23
augustus a.s. aan de Schut-
testraat 20 te Vorden. Aan-
vang 09.00 uur. Komt allen!
Organisatie Veiling Commissie
Vorden.

• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 5110 6955.

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575)46 16 70 of 46
3743.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

• Het jojo-lijnen zat? Herbali-
fe is een lifestyle waarmee u
uw gewicht voor eens en voor
altijd kunt beheersen. Herbali-
fe werkt! Nieske, tel. 06
54326669 www.no-jojo.nl

• Boedeldag op zaterdag 23
augustus a.s. aan de Schut-
testraat 20 te Vorden. Aan-
vang 09.00 uur. Komt allen!
Organisatie Veiling Commissie
Vorden.

• Te koop: Duitse staander
pups kortharig, mooi gete-
kend. Tel. (0575)52 1476.

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

• Te koop: Golf IV 1.6 Trend-
line 1998, kleur zwart, lichtme-
talen velgen, 90.000 km. Tel.
06 29268311, na 20.00 uur.

• 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.

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 dï. 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 13 36.

• 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.

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

• Gezocht: hulp in de huis-
houding voor 4 keer 3 uur per
week in Vorden en Zelhem.
Tel. (0314) 64 1741 b.g.g. 06
12124004.

• Meisje (30) zoekt leuke mei-
den om op de zaterdagavon-
den mee te gaan stappen in
Doetinchem. En om nog meer
leuke dingen mee te onderne-
men. Brieven onder nr. H 42-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding in buitengebied voor
1 ochtend per week. Tel. 55 38
75.

• Weggelopen: kleine grijze
jonge poes genaamd Sisi.
Tussen 11 en 15 augustus is
zij in Kranenburg nog gezien.
Fam. Wesselink, Hamsveldse-
weg 13, tel. 556711.

Kijk voor
nieuws ook op:
www.contact.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Grote pan
barbecue
bij poelier

Van Hunen
Dreiumme 53 • Warnsveld

Tel. (0575) 52 25 94

3 st. saté + shaslick
+ bbq-worst + speklap
+ schouderkarbonade.

Griekse kipfilet + pompe-
dier, kipfilet, 2x salade
+ sauzen + stokbrood

voor € p.p.
+ gratis pan in bruikleen.

Wij bezorgen ook op zondag.

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

Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Spaar mee voor een fruitmesje..,

nu bij de echte groenteman
Geldig dinsdag 19 augustus t/m zaterdag 23 augustus.
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Lekker makkelijk... vegetarische

bakschotel
500 gram

Heerlijk Hollands...

bosuitjes
bosje

Lekker zomers...

gemengde sla
100 gram
Lekker kantklaar...

macaroni bolognese

Houdt het hoofd koel...

zomercocktailsalade
200 gram €

Nieuwe oogst appelen...

Delcorf
kilo €

't Is pruimentijd...

Reine victoria's
500 gram €

149

100 gram € O®
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

WIST U AL VAN ONZE FRUITVAZEN EN
GROENTEBOKALEN? LEUK CADEAU TE GEVEN!

Haal in de winkel een
wedstrijdformulier en maak

kans op 1 van de 10
kinderfietsen!

/ ~ S^F^

Verkeersbrood
nu € f so• + gratis spaakreflector.

Verkeersvlaai

090 C 90
mgroot € klein €

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 23 aug. 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

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

Kijk voor nieuws ook op:

ivyinv.confacf.nl

Dagmenu's
19 t/m 22 augustus 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 19 augustus
Wiener schnitzel met gebakken aardappels en groente / ijs met slag-
room.

Woensdag 20 augustus
Runderbouillon met flensjes / Züricher Geschnetzeltes met rösti en
groente.

Donderdag 21 augustus
Chili con carne met aardappels en salade / vlaflip met saus en
slagroom.

Vrijdag 22 augustus
Tomatensoep / gepocheerde zalm met witte pepersaus, aardappels
en groente.

Maandag 25 augustus gesloten.

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

• catering • lunch • koffie met huisgemaakte
gebaksoorten.

Graag tot ziens
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

Thomas, Wendie en medewerkers.
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Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze $
dochter

Esmee

Zij is geboren op 10 augustus 2003 om 11.3.1 uur,
l weegt 2700 gram en is 47 cm lang.

De trotse ouders zijn:
André Wormgoor en Monique Doornink

Zuiderkruis 2a
7122WZ Aalten

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur.
| Voordat jullie naar ons toe komen snellen,
f graag eerst even bellen (0543) 47 62 12)

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

geboren op 15 augustus 2003,
gewicht 4270 gram, lengte 52 cm.

Micha van Deun
Yvonne Koning

Molenweg 7
7031 GX Wehl

, r)

i:Door deze willen wij iedereen die onze 50-jarige
huwelijksdag tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt, heel hartelijk bedanken.
Het was geweldig.

Derk en Reina Weustenenk-Klein Haneveld

Molenweg 21, Vorden

.......... -<«s@s®s@®s^s@s*- ...........

Daniël le
Heuvelink
Rijksstraatweg l 7
7231 M Wamsveld
T (0575) 57 I I 81
F (0575) 57 O, 17
E mfo@groenegenoegens.n(

Kom bloemschikken
bij bloembinderij
"Groene Genoegens"
De inschrijvingen voor het najaar
zijn weer begonnen!
• periode sept. t/m dec. '03
• l x per maand les
• kosten: 36 euro (incl. koffie met

wat lekkers, excl. materiaal)
• cursusavonden: maandag, dinsdag,

woensdag (aanvang 19.30 u.)
• cursusochtend: woensdag, donder-

dag (aanvang 9.00 u.)

(Zelf een groep samenstellen
behoort ook tot de mogelijkheden!)

Bel voor meer informatie:

Daniëlle Heuvelink
Rijksstraatweg 17, Warnsveld
(0575) 57 11 81

Ook voor info over:
Workshops voor verenigingen en bedrijven
Kinderfeestjes
Bruids- en graf werk

We leven ons leven naar voren,
maar we begrijpen het door terug te kijken.
S0ren Kierkegaard

Uitgeleefd

Sven Erik Veldhuijzen

Delft 10 maart 1940 Zutphen 13 augustus 2003

Vorden/Zutphen: E.J. Veldhuijzen-Cannemeijer

Den Haag: K.R. Middendorp Paap-
Veldhuijzen

E.C. Middendorp Paap
Bastijn, Roeland

Den Haag: A.H. Veldhuijzen
C.J.C. Bosch
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De teraardebestelling heeft maandag 18 augustus
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

"Tegen dit kalfsvlees
zegt niemand boe'."

Kalfsentrecote
100 gram

65

Snijworst
700 gram

1É

€ l •

Barbecue birdup «f 50
per stuk € l •

«4.°°
«o?8

per stuk

5 gehaktballen

Witte koolsalade
100 gram O.75

Vlogman
Keurslager
Zutphenscwcg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1321

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,8%
Bel direct (0573) 40 84 40
T\ /~* l\/1 A Financieringen -* T /~\ TA T"V THSGNArs NORDE
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden / .- /
Telefoon (0575) 55 29 28

Te koopt 't lekkerst bij de groentetuin!
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Te koopt 't lekkerst bij de groeHteHtan!



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

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.

Actie Beter Wonen!
ook iets voor u?
Gaat u binnenkort in uw huis ver-
bouwen of heeft u een nieuwe ver-
warmingsketel nodig én bent u
eigenaar van een huis van vóór
1998? Doe dan mee aan de Actie
Beter Wonen! Vraag om comforta-
bel te wonen, uw energiegebruik te
verminderen en maandelijks een
lagere energienota te ontvangen,
nu een EnergiePrestatieAdvies (EPA)
aan. Het aanvraagformulier heeft u
enige tijd geleden bij een persoon-
lijke brief van de gemeente gekre-
gen. Bent u niet (meer) in het bezit
van het formulier of wilt u meer
informatie over de actie dan kunt u
contact opnemen met de afdeling
milieu, tel. (0575) 55 74 74 of kijken
op www.vorden.nl. In 2002 hebben
ruim 100.000 woningeigenaren in
Nederland een EPA voor hun wo-
ning aangevraagd. Onderzoek door
het ministerie van VROM laat zien
dat de eigenaren overwegend posi-
tief zijn over het advies dat zij ont-
vingen en de aanbevolen maatrege-
len vinden passen in hun planning
en budget. Inmiddels heeft ook al
een aardig aantal Vordenaren een
EPA aangevraagd! Meedoen aan de
Actie Beter Wonen! in Vorden kan
nog tot het eind van dit jaar.

Luide sirenetest voortaan iedere
eerste maandag van de maand
Op maandag l september om 12.00 uur worden in Nederland de
sirenes getest. De sirenes geven dan een luid alarm van ongeveer
1,5 minuut. Omdat het om een test gaat, hoeft u geen actie te
ondernemen. Vanaf september test de brandweer de sirenes weer
luid, op iedere eerste maandag van de maand.

Als de sirene gaat...
De sirene is een hulpmiddel van
de overheid om u te waarschuwen
voor een ramp. Denk bijvoorbeeld
aan gevaarlijke stoffen die vrij-
komen bij een brand of een zwaar
ongeval. Wat moet u doen als
in dergelijke situaties de sirene
gaat?
• Ga naar binnen
• Sluit ramen en deuren
• Zet de radio en/of tv aan

(Omroep Gelderland). Minder
validen helpt u door met hen
het dichtstbijzijnde gebouw in
te gaan. Mensen die bij u aan-
bellen kunt u gelegenheid
geven om te schuilen.

Dichtbevolkte gebieden

In Nederland staan ongeveer
4.050 sirenes. In de regio Noord-
en Oost-Gelderland staan onge-
veer 280 sirenes. Deze vallen
onder het beheer van de regionale
brandweer en worden aange-
stuurd vanuit de Gemeenschap-
pelijke Meldkamer Apeldoorn.
Niet overal in Nederland staan
sirenepalen. De sirenes staan in
zogenoemde 'gedefinieerde
risicogebieden'. Voorbeelden zijn

De sirene gaat

Vroeger gebeurde dat ook. In
1997 heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken besloten
dit een keer per jaar te doen:
op de eerste woensdag in juni.
De reden van de (her)invoering
van het maandelijks luide alarm
in 2003 is dat veel burgers niet
bekend zijn met het sirenegeluid
en de boodschap: "Als de sirene
gaat, ga direct naar binnen, sluit
ramen en deuren en zet de
radio of TV aan".
De testdagen vallen dit jaar op
maandag l september, maandag
6 oktober, maandag 3 november en
maandag l december.

gebieden met meer dan 1.000
inwoners, bedrijventerreinen,
snelwegen, spoorlijnen enzovoort.
De sirenepalen moeten een ge-
luidscirkel hebben met een straal
tussen de 500 en 750 meter.
De sirenes zijn dus alleen te
horen in dichtbevolkte gebieden.
Voor Vorden zijn dat de kernen
Vorden, Wichmond en Kranen-
burg. In dunbevolkte gebieden
staan geen sirenepalen. Mocht u
in een dichtbevolkt gebied wonen
en de sirene niet horen, geef dit
dan door aan de gemeente,
tel. 55 74 74.

Uitzendfrequenties

Via Omroep Gelderland wordt
u op de hoogte gehouden van
de calamiteit of ramp en
ontvangt u zonodig instruc-
ties.

Hoe stemt u op deze omroep
af?
Radio Gelderland:
Via de ether 90.4 FM
Via de kabel 89.4 FM
TV Gelderland:
Via de ether kanaal 40

(623,25 MHz)
Via de kabel Vorden

kanaal 50+
(705,25 MHz)

Kranenburg/ s 16-
Wichmond (264,00 MHz)

Het nieuwe rijden: de rijstijl van de 21ste eeuw. U doet toch ook mee?
Er is een nieuwe manier van rij-
den die u snel en comfortabel
naar uw plaats van bestemming
brengt, veiliger is en minder scha-
de veroorzaakt aan het milieu.
Bovendien bespaart u met de
nieuwe rijstijl jaarlijks op brand-
stof en op het onderhoud van uw
auto. De Nederlandse overheid
streeft naar vermindering van de
uitstoot van CO2 rond 2010 met
6% ten opzichte van 1990. De
terugdringing van de CO2-uitstoot
in het verkeer en vervoer verloopt
moeizaam. Vergaande innovaties
van voertuigen en vervoerssyste-
men kunnen op lange termijn lei-
den tot vermindering van CO2-
uitstoot. Op korte termijn leveren
vooral gedragsaanpassingen van
automobilisten een vermindering
van CO2-uitstoot op! En daarvoor
is de nieuwe rijstijl 'het nieuwe
rijden' ontwikkeld. Bij deze ma-
nier van rijden wordt optimaal
gebruik gemaakt van de mogelijk-
heden van moderne automotoren.
Vergelijk uw huidige auto eens
met de auto waarin u tien jaar ge
leden reed. Afgezien van allerlei
slimme gemakken waarmee uw
auto nu is uitgerust, is er het no-
dige veranderd aan de motortech-
niek. Brandstofinjectie, vijfde ver-
snelling en meer vermogen. De
nieuwe rijder past zijn rijstijl aan
deze nieuwe ontwikkelingen aan
door het toepassen van een aantal
simpele tips.

Het nieuwe rijden, dat doe je zo!
De tips op een rij:
• Schakel zo vroeg mogelijk naar

een hogere versnelling. Voor
benzineauto's/LPG bij maximaal
2500 toeren, voor diesel bij
maximaal 2000 toeren

• Rij zo veel mogelijk met een
gelijkmatige snelheid en laag
toerental in een zo hoog moge
lijke versnelling

• Kijk zo ver mogelijk vooruit en
anticipeer op het overige verkeer

• Ziet u dat u snelheid moet
minderen of stoppen voor een
stoplicht, laat dan tijdig gas los
en laat de auto in de versnel-
ling van dat moment uitrollen

• Zet de motor ook af bij kortere
stops. Zoals bij een openstaande
brug, spoorwegovergang, in de
file, wanneer u iemand afhaalt
etc. Start u weer, doe dit dan
voorzichtig zonder gas te geven

• Controleer maandelijks de
bandenspanning

• Maak, indien mogelijk, gebruik
van in-car apparatuur zoals de
toerenteller, cruise control en
boordcomputer

De rijstijltips gelden voor alle
auto's met een brandstofinjec-
tiesysteem. Over het algemeen
zijn dit auto's met een kataly-
sator. Voor oudere auto's (met
carburator) en auto's met
een automaat gelden iets
andere regels. Zie hiervoor

Het nieuwe rijden een aanrader voor
iedere automobilist.

de speciale website:
www.hetnieuwerijden.nl.

Brandstofbesparende
accessoires

Het nieuwe rijden vraagt om een
actieve houding van de automo-
bilist: aangepast rijgedrag, regel-
matig onderhoud en maandelijk-
se controle van de bandenspan-
ning. Dat is voor sommigen
misschien even wennen. Maar u
merkt vanzelf de voordelen. Om
het u gemakkelijker te maken
zijn er een paar handige accessoi-
res op de markt. Brandstofbespa-
rende accessoires zijn bovendien
vrijgesteld van Belasting Perso-
nenauto's en Motorrijwielen

(BPM) bij inbouw in een nieuwe
auto. Dit maakt de aanschaf van
een nieuwe auto met ingebouwde
accessoires aantrekkelijker. Voor-
beelden van brandstofbesparende
accessoires zijn:
• Cruise control: deze houdt uw

snelheid constant en maakt het
autorijden comfortabeler. De
cruise control zorgt daarmee
voor een verlaging van het
brandstofverbruik.

• Boordcomputer: deze voorziet
u tijdens het autorijden van
informatie over de prestaties
van uw auto, waaronder ook
het brandstofverbruik. Door
deze informatie blijft u actief
bezig met het nieuwe rijden en
blijft het brandstofverbruik,
ook op de lange termijn, laag.

Voor beide accessoires geldt dat
ze (brandstofjbesparingen opleve
ren van gemiddeld 5%.

Het nieuwe rijden wordt gestimu-
leerd door Novem, de Nederland-
se organisatie voor energie en
milieu en de ministeries van
Verkeer en Waterstaat, VROM
en Economische Zaken. Raad-
pleeg voor meer informatie de
website: www.hetnieuwerijden.nl
of bel met de informatietele
foon: (030) 239 35 68. De komende
weken verschijnen op de
gemeentepagina nog enkele
artikelen over dit onderwerp.



Actie 'Schoon genoeg' van start
tijdens Kuijpertoernooi
Afgelopen weekend was het feest
voor voetbalminnend Vorden. De
jeugd van Ajax, PSV, Feijenoord, W
Vorden en internationale topclubs
als Liverpool, Dynamo Kiev en Bayer
04 Leverkusen vertoonde z'n niet ge
ringe kunsten. De 13e editie van het
Kuijpertoernooi is wederom zeer
succesvol verlopen, mede dankzij de
vele enthousiaste vrijwilligers. Op-
vallende aanwezige tijdens het toer-
nooi was de clown Proper, die de ac-
tie 'Schoon genoeg' in gang zette.
De actie komt voort uit het project
'Normen en waarden' dat onlosma-
kelijk met het voetbalfestijn verbon-
den is. Normen en waarden zijn ac-
tuele thema's en het Kuijpertoer-
nooi waar sport en jeugd centraal
staan, biedt vele mogelijkheden voor

preventief jeugdbeleid. Dit jaar is de
aanpak van het project weer profes-
sioneler. Samen met onder andere
de gemeente heeft de toernooiorga-
nisatie de folder 'Normen en waar-
den' opgesteld, die verkrijgbaar is

via W Vorden. Een handreiking be-
doeld voor organisaties die activitei-
ten die betrekking hebben op deze
thema's willen ontwikkelen om aan
het Kuijpertoernooi te koppelen. De
actie 'Schoon genoeg', met als doel
het zwerfvuil in Vorden aan te pak-
ken, is volgens de richtlijnen in de
folder opgezet. De actie die speciaal
gericht is op de jeugd startte tijdens
het Kuijpertoernooi, maar loopt het
hele jaar door. De basisscholen in de
gemeente doen eraan mee en wor-
den regelmatig door clown Proper
geïnspecteerd. De school die aan het
eind van het komend schooljaar het
'properst' voor de dag komt, krijgt
een prijs. De gemeente steunt de
actie 'Schoon genoeg' met een
financiële bijdrage.

MILIEU
Gratis uw grof huis- en
tuinafval wegbrengen
kunt u naar

- afvalbrengpunt Vorden aan
het Hoge 65a (oude zuive-
ring) in Vorden, iedere
2e zaterdag van de maand
van 13.30 tot 16.30 uur.

- afvalbrengpunt Steenderen
aan de dr. A. Ariënsstraat
33b (gemeentewerf) in
Steenderen, iedere
4e zaterdag van de maand
van 13.30 tot 16.30 uur.

U kunt hier de volgende
soorten afval kwijt: metaal,
klein chemisch afval, hout,

tuinafval (géén grond),
schoon puin, klein wit- en
bruingoed, niet schoon puin,
vlakglas, tuinhout, tapijt.
Aanbiedingsregels: bij binnen-
komst op het terrein is legi-
timatie verplicht. Inwoners
mogen maximaal 0,25 m3

afval per dag aanbieden.
Voor tuinafval geldt daar-
naast een maximum van 2 m'
per dag. Afval van bedrijven
wordt niet geaccepteerd.
Materialen mogen géén
asbest bevatten.

O P E N B A R E
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
• De Eendracht 29, GJ. Dekkers, voor het vergroten van een garage, datum

ontvangst: 11 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
• Het Hoge 42, RAJ. Nijhuis en P.U. Nijhuis-Biekart, voor het vergroten van een

woning, datum ontvangst: 7 augustus 2003

Deze bouwaonvragen 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
• Oude Zutphenseweg 8, R.J. Schrok, voor het bouwen van een garage annex

bergruimte, vrijstelling voor: oppervlakte

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
• Wientjesvoortseweg (ongenummerd, pompstation), Vitens uit Doetinchem, voor

het bouwen van een spoelwater- en slibopvangtank en een doseergebouw

S t o o p v e r g u n n i n g e n
• Hoetinkhof 24, Aannemersbedrijf Ruiterkamp B.V., voor het gedeeltelijk slopen

van een schuur

Ka pve rg u n n i n g e n
• Oude Zutphenseweg 8, R.J. Schrok, voor het vellen van 5 berken, l Amerikaanse

eik en 4 inlandse eiken
• Van Lennepweg 3a, A. Wagenvoort, voor het vellen van l beuk, herplantplicht

voor: l beuk

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• Lindeseweg tegenover nr. 3, Stichting Volksfeest Linde, voor het gebruiken van

een feesttent van 23 t/m 29 september a.s.

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 vergunnin-
gen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met de feestweek in Wichmond-Vierakker staan de volgende

verkeersmaatregelen op stapel:
- de Lindeselaak is van 23 t/m 31 augustus met uitzondering van

bestemmingsverkeer afgesloten
de Baakseweg vanaf de rotonde tot aan de Riethuisweg is op zaterdag
23 augustus afgesloten van 19.00 - 24.00 uur
de Dorpsstraat, de Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat tot de Baakseweg, de
Vierakkersestraatweg vanaf de Baron van der Heijdenlaan tot de Boshuisweg
zijn op 30 augustus afgesloten vanaf 12.30 -15.30 uur of zoveel langer of
korter als nodig is
een parkeerverbod voor de Beeklaan vanaf 23 augustus t/m 31 augustus tussen
19.30 - 23.30 uur

• In verband met een buurtfeest is de Biesterveld ter hoogte van huisnummer 57 op
23 en 24 augustus van 10.00 uur tot 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Ook op de Bongerd vindt een buurtfeest plaats. De straat is daarom op 23
augustus vanaf 14.00 uur tot 24 augustus 11.00 uur afgesloten voor het verkeer

• In verband met de Wielerronde van Wichmond zijn de Dorpsstraat, de
Hackforterweg, de Baron van der Heijdenlaan, de Beeklaan en de
Vierakkersestraatweg op woensdag 27 augustus van 16.15 tot 21.15 uur afgesloten
voor alle verkeer

• Voor de Country Living Fair geldt een parkeerverbod op de Ruurloseweg tussen de
Rotonde en de Schuttestraat en op de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot de
kruising met de Vordensebosweg op 27 t/m 31 augustus a.s. of zoveel langer of
korter als nodig is

Bestemmingsplannen
V e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het

verzoek van de heer EJ. Wasseveld om vrijstelling ex artikel 19.1 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor
omzetten van een agrarisch bouwperceel met woonbebouwing in een perceel voor
de vestiging van.opslaan en verwerken van hakhout op het perceel Zelledijk 9
te Vorden.
Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen burge-
meester en wethouders inspraak en leggen het verzoek met ingang van 21 augustus
t/m 17 september 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek, gedurende de openings-
tijden. Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden
hun zienswijze (schriftelijk) aan het college kenbaar maken. Tijdens de openstelling
van het gemeentehuis kunt u over het verzoek van gedachten wisselen met ambte-
naren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Wij adviseren
u hiervoor een afspraak te maken.

Na afloop van de inspraaktermijn beslissen burgemeester en wethouders over
eventuele medewerking aan de vrijstellingsprocedure. Bij een positieve beslissing
zullen zij hun voornemen dan met een ruimtelijke onderbouwing publiceren,
waarbij een ieder opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar zienswijze
kenbaar te maken.

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
5, lid 5.8. sub d van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een garage op het perceel
de Eendracht 29. Deze vrijstelling maakt de bouw van de garage voor de gevel
van het hoofdgebouw grenzend aan de openbare ruimte mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 21 augustus t/m
17 september 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i g s g e v i n g m e l d i n g ( a r t . 8 . 4 1 W m b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met
ingang van 22 augustus t/m 19 september 2003 ter inzage een melding
artikel 8.41 Wet milieubeheer van:
• Ecotrans BV, Ambachtsweg 18, 7251 KW Vorden voor het veranderen van een

inrichting (het plaatsen van 2 silo's voor het overladen van vrachten veevoeder)
volgens het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend Ambachtsweg 18 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 l u i t e n i n z a k e
v o o r n e m e n s t o t g e d e e l t e l i j k e i n t r e k k i n g v e r g u n n i n g e n
( a r t . 8 . 2 6 W m b . a r t . 3 : 3 0 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met
ingang van 22 augustus t/m 5 september 2003 ter inzage de ontwerp-besluiten
tot gedeeltelijke intrekking van de aan:
• de heer M. Sprukkelhorst, Nijlandweg 6, 7251 KK Vorden op l september 1998

verleende milieuvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch
bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummer
1471 en 1473, adres inrichting Nijlandweg 6 te Vorden.

• de heer B.J.M. Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden op 2 juli 1991
verleende milieuvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch
bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummer
1344,1346 en 1347, adres inrichting Lindeseweg 9 te Vorden.

Strekking van de besluiten:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunningen op verzoek van de
vergunninghouders gedeeltelijk in te trekken voor de varkensgedeelten vanwege
het gebruik van de 'Regeling beëindiging veehouderij takken'.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of
mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten inbrengen.
Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 6-september 2003.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schrifte-
lijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen,
schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op
verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2 weken van de ter
inzagelegging.

L



Recordaantal bezoekers BabyBiggenMealBal: Rabo ronde van Wichmond

Het tweede lustramfeest van
Kas Bendjen mag gerust een
groot succes worden genoemd.
Niet alleen was er een record-
aantal van meer dan 1.600
bezoekers, ook het BabyBiggen-
MealBal zelf groeit nog elk jaar
aan kwaliteit. Met name na de
pauze was het één wervelende
show waar het dansende publiek
wel raad mee wist!

De leden van Kas Bendjen hebben
het de afgelopen maanden wel ge-
weten. Eerst het Vordense Songfes-
tival waar ze in totaal vijftien nieu-
we nummers voor moesten instu-
deren. Avonden achter elkaar za-
ten ze met elkaar in het oefenhok.
En gelijk daarna weer de repetitie-
ruimte in voor hun eigen BabyBig-
genMealBal. Want ook dat moest
weer een feestje worden waar het
publiek zou worden getrakteerd
op zowel oud als nieuw materiaal.
En dat laatste is uitstekend gelukt
afgelopen vrijdagavond in de feest-
tent op het erf van boer Wesselink
in Kranenburg. 'Rustig an' is zo'n
nummer dat de afgelopen jaren
nog maar nauwelijks gespeeld
werd maar speciaal voor het tien
jarig bestaan van de band weer uit
de oude doos was gehaald.

En natuurlijk moest daar weer op-
nieuw voor geoefend worden,
want de leden van Kas Bendjen la-
ten niets over aan het toeval. Daar-
voor zijn ze veel te perfectionis-
tisch. Ook werden er drie nieuwe
nummers ingestudeerd: 'De bus
naar Spanje', 'Blonde Marie' en
'Trekzakrock&roll'. Doordat het
programma enigszins uitliep - gi-
tarist Erik Reindsen: "We zijn van
tevoren altijd veel te optimistisch
en komen daardoor elke keer weer
tijd tekort" - kon het laatste num-
mer alleen niet gespeeld worden.
Volgende keer beter!

WERVELENDE SHOW
En dat er een volgende keer komt
daar hoeven we bij de mannen van
Kas Bendjen niet bang voor te zijn.
Daarvoor vinden ze het nog veel te
leuk om op het podium te staan en
er elke keer weer een feestje van te
maken. En feest dat was het vrij-
dagavond. Met name het blok na
de pauze was één wervelende show
waar ook de top drie van het Vordens
Songfestival aan mee zou doen.

Helaas was winnaar Arjan Klein
Geltink verhinderd. Als echte fan
van de Rolling Stones zat hij die
avond in de Rotterdamse Ahoy.

Freddy Hoogendoorn, de nummer
drie van het Songfestival was wel
van de partij. Hij kroop net zoals
op de Vordense Zomerfeesten in
de huid van Rob de Nijs en liet met
'Mallebabbe' de hele tent op en
neer deinen. Juist op dat moment
viel het licht in de tent uit, maar
Freddy Hoogendoorn en ook de le-
den van Kas Bendjen deden net als-
of er niets gebeurde en zongen en
speelden gewoon door.

Ook Frank en Lotte wisten het
publiek met hun 'Paradise by the
dashboardlight' van Meatlof uit-
stekend te vermaken. De absolute
uitsmijter van de avond was onge-
twijfeld 'La Belle'. Oftewel Maartje,
Marieke, Lotte en Chantal. Zij wa-
ren uitstekende vervangers van de
afwezige Arjan 'Robbie Williams'
Klein Geltink.

Met name bij Meatlof en La Belle
vergat je als publiek bijna dat de
nummers niet alleen live gezon-
gen maar ook live gespeeld wer-
den. De leden van Kas Bendjen lie-
ten wederom zien en horen dat ze
stuk voor stuk goede muzikanten
zijn en dat ze met de Rolling Sto-
nes als voorbeeld nog lang niet
zijn 'utgebroesd'!

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Nieuwe regels
maken
boekhouding
transparanter
Vanaf 2005 worden naar verwach-
ting in Europa nieuwe boekhou-
dregels ingevoerd. Op dit moment
verschillen de boekhoudregels per
land. Dit houdt in dat de winst van
een Nederlandse onderneming
volgens bijvoorbeeld Franse boek-
houdregels heel anders kan uit-
pakken. De onafhankelijke organi-
satie IASB (International Accoun-
ting Standard Board) bereidt deze
nieuwe regels voor. De regels kun-
nen ook buiten Europa worden
toegepast.

Ondernemingen zijn beducht
voor de nieuwe regels omdat de
winsten meer kunnen gaan
schommelen. Een voorbeeld hier-
van is dat de beleggingsresultaten
van een bedrijfspensioenfonds
voortaan sneller in de winst moe-
ten worden meegenomen. In het
Verenigd Koninkrijk, waar verge-
lijkbare regels op dit gebied al in-
gevoerd zijn, zijn bedrijven bang
voor de gevolgen hiervan en slui-
ten bijvoorbeeld hun bedrijfspen-
sioenfonds voor nieuwe werkne-
mers. Deze werknemers krijgen

dan geld om zelf een pensioen op
te bouwen.

Een overgang naar een nieuw
boekhoudstelsel kan grote gevol-
gen hebben voor de gerapporteer-
de winsten. Dit is aan bijvoorbeeld
Nederlandse bedrijven zoals Ae-
gon en ING te zien die ook een no-
tering in de Verenigde Staten heb-
ben. Zij dienen hun cijfers zowel
volgens de Nederlandse als de
Amerikaanse regels te rapporteren.

In het algemeen kunnen we stel-
len dat nieuwe boekhoudregels
voor Euroland qua karakter lijken
op die van de VS. Illustratief voor
de verschillen die andere boekhou-
dregels teweeg kunnen brengen is
de winst van DaimlerChrysler
(toen nog Daimler-Benz) in 1993.
De winst in dit jaar bedroeg DM
615 miljoen volgens de Duitse
boekhoudregels maar volgens de
Amerikaanse regels werd een ver-
lies gerapporteerd van maar liefst
DM 1.840 miljoen. Een belangrijke
ontwikkeling in de Amerikaanse
boekhoudregels is dat de rapporta-
ge van goodwill (het verschil tus-
sen de overnameprijs van een be-
drijf en de waarde van de activa
van de onderneming) is veranderd.
Kortweg komt de nieuwe regeling
erop neer dat goodwill regelmatig
wordt getoetst aan de marktwaar-
de. Voor de AOL Time Warner bete-
kende dit dat in 2002 USD 54 mil-
jard werd afgeboekt naar aanlei-
ding van de overname van Time
Warner door AOL. Dit laat enorme
verschillen zien in de gerappor-
teerde winst. Andere boekhoudsys-
temen of nieuwe regels leveren
een andere winst op. Hoe is dit te
verklaren en wat betekent dit voor
de aandelenkoersen? Hiervoor die-
nen we eerst de vraag te beant-
woorden wat winst is. Winst is het
verschil tussen omzet en kosten,
beide toegerekend aan een bepaal-
de periode. Deze winst is een in-
schatting en niet iets concreets
omdat er allerlei beslissingen die-
nen te worden genomen om winst
te meten. Zo kunnen kosten op

verschillende manieren in beeld
worden gebracht. Neem nu de aan-
schaf van een machine die 10 jaar
meegaat. Willen we deze kosten
op een goede manier weergeven
dan dienen we deze te verdelen
over een periode van 10 jaar. Stel
dat we deze kosten alleen in het
jaar van aanschaf laten vallen, dan
kan er bijvoorbeeld verlies of een
lage winst ontstaan terwijl in de
jaren daarna een te hoge winst
wordt genomen. Boekhoudregels
geven het kader aan waarin kosten
en opbrengsten kunnen worden
genomen.

De nieuwe boekhoudregels in Eu-
roland hebben als doel de transpa-
rantie en vergelijkbaarheid tussen
bedrijven te vergroten. Dit leidt tot
een beter functionerende kapitaal-
markt in Europa. Onder het nieu-
we boekhoudstelsel zullen de win-
sten waarschijnlijk meer gaan va-
riëren omdat getracht wordt een
actueler beeld te geven van de wer-
kelijkheid. Theoretisch gezien mo-
gen anders gepresenteerde win-
sten geen verschil maken voor de
koersvorming. Er kan echter wel
een psychologisch effect optreden.
Grotere verschillen in de winsten
kunnen ertoe leiden dat beleggers
Europese ondernemingen als risi-
covoller gaan beschouwen. Dit kan
leiden tot een hogere risicopremie
en dus lagere koersen. Boekhou-
dregels met meer transparantie
verdienen voor de aandeelhouders
echter de voorkeur.

Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een ge
zamenlijke onderneming van de
Rabobank en de Robeco Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
RobJonker
Henk Kreeftenberg

Midden in de Wichmondse
feestweek organiseert de R.T.V.
weer de jaarlijkse wielerronde,
dit jaar voor de 28e keer. De
wedstrijden worden verreden
op woensdag 27 augustus, en
zal weer beginnen met een
RABO dikke banden race, een
wedstrijd voor de jeugd van 8
t/m 12 jaar, je mag rijden op elk
soort fiets, inschrijven bij de
Graafschap - West Rabo banken
of via Rudi Peters.

Hierna rijden de masters 40+, zij
rijden een wedstrijd over 50 kilo-
meter, hier rijden de Wichmon-
ders Jan Pieterse en Rudi Peters
mee. Nieuw is dit jaar de elite/neo
wedstrijd, hier zullen vele regio
toppers aan de start verschijnen,
Arne Kornegoor de Baakse R.T.V.er
staat al op de deelnemerslijst, ook
de Hengeloers Peter Makkink, Mar-

tin Weijers en Jan Weevers hebben
zich aangemeld.

Dit zal zeker een spannende wed-
strijd worden, hopenlijk zullen de
obstakels in Wichmond zonder
enige risico.s voor de renners te
nemen zijn, maar een ding is
zeker met al deze obstakels in het
dorp zal Wicmond voor de cou-
reurs zeer fiets onvriendelijk zijn.

Voor het volgend jaar zit de orga-
nisatie dan ook te denken aan een
omloop over zo'n 32 kilometer,
deze is voorheen al 3 keer eerder
verreden.

De start en finish is dit jaar ver-
legd naar de Hackforterweg, dit
gebeurd op veiligheidsoverweging,
in de Dorpstraat zit nu een plateau
deze zou met een massaspurt een
linke obstakel kunnen zijn.

R.T.V. Vierakker/Wichmond
volop in beweging
De renners van de R.T.V. zitten
niet stil deze zomer.de jonge
Vordense coureurs deden het
goed, zo ging Richard Sleumer
naar een Nationaal kamp te
Assen, een volle week rijden met
een peleton van 130 Nieuwelin-
gen leverde hem een 60e plaats
op in het algemeen klassement.

Thijs van Amerongen rijdt ook ver-
dienstelijk dit seizoen, hij werd in
de tweedaagse van Nieuwegein 6e
in het algemeen klassement. Ook
reed hij in België, een vierdaagse
wedstrijd, hij won hier een zware
etappe en in een ploegentijdrit
werd Thijs met zijn team 2e.

Verder ging hij naar Luxemburg
voor een Rabo - conditietest, hier
worden testen afgelegd tijdritten
bergop, en vele andere zware proe-
ven, alle eerste j aars junioren
staan hier aan het vertrek. Hij
kwam zeer goed uit deze test.

Er ging ook een RTV selectie naar
Frankrijk, hier werd de tour be-
zocht, de etappe de Alpe de Huez
en de start van de elfde etappe
werd door deze renners bekeken.

Ze gingen diverse zware alpen
colls omhoog, klimmen tot 2065
meter was geen uitzondering, de
Alpe de Huez werd ook door de
renners beklommen, dit gebeurde
door de meeste renners binnen
een uur.

Reynold Hermsen de renner die
ook naar de Noord Kaap is geweest
reed zijn eerste wedstrijd dit jaar,
dit gebeurde in Barneveld, hij
reed knap naar een 10e plaats. De
Leuvenheimse RTVer Bart Besemer
eindigde hier als 14e.

De ronde van Zutphen was voor de
RTV ook een succes, de Hengeloer
Jan Weevers werd hier op de klin-
kers 5e, de andere amateurs reden
verdienstelijk mee.

In Neede werd Arne Kornegoor 3e,
Jan Weevers 4e, Martij n Verstege
12e en Peter Makkink behaalde
een 14e plaats.

Afgelopen zaterdag werd de ronde
van Borne verreden, de RW was
hier ook succesvol, de Hengeloers
Peter Makkink werd hier 13e en
Martij n Verstege 14e. De veteraan
Rudi Peters reed in zijn eerste wed-
strijd na de vakantie ook nog in
de prijzen en werd 14e.

Tijdens de ronde van Vorden werd
een Rabo dikkebanden race verreden
waarvan hier alsnog de uitslagen:

6, 7 EN 8 JARIGEN:
1. Luuk Frankemoller (Wichmond)
2. Erik Tuinman (Vorden)
3. Judith Makkink (Hengelo)
4. Mathijs Wanders (Wichmond)

9 EN 10 JARIGEN:
1. Niels Scheffer (Vorden)
2. Emiel Tuller (Vorden)
3. Frank Scheffer (Vorden)
4. Erik Wanders (Wichmond)

Bij de ronde van Wichmond wordt
ook weer een dikke banden race
verreden, zie ronde van Wichmond
in deze contact.

De RTV is nu wekelijks in training
voor het nationale clubkampioen-
schappen te Dronten, deze wordt
in september verreden. Hier rijden
ze met een A en een B team.

G E N D A V O R D E N

Iedere 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: gym-
nastiek, sport en spel, volks-
dansen en zwemmen.

AUGUSTUS
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



ONTWERP

LEVEREN

VERBOUWEN

PLAATSEN

AANSLUITEN

EIGEN SHOWROOM

RUIME
TEGELCOLLECTIE

SERVICE

ALLES IN ÉÉN HAND

Molenweg 11 • 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

oogstrelend...
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wii zijn daarin uw partner.

d rukker i j
H
Weevers

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

rvp
on >

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

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

'

Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN - Zaterdag 23 augustus a.s. vindt er een happening
plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag worden de
laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden. De zo-
genaamde stoepverkoop vindt traditioneel plaats op de stoep
onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. Dat deze 'stoep-
verkoop' grote bekendheid geniet, blijkt wel uit de grote
drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan
de Troelstralaan. Dus zaterdag 23 augustus! bent u van harte
welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.
Tot ziens bij:

uth/er,mode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43. Zutphen. tel. (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/rotonde rechts/2e str. links

KLEDING VOOR DAMES EN HEREN

Woensdag 20 augustus houden wij een

ruilbeyrs voor de
fox-kidskaarten

van 13.00 tot 18.00 uur bij

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS

Dorpsstraat 18» Vorden «Telefoon (0575) 55 27 13

SE
EEKMARKR

Schouderkarbonade
8 saucijzen op schaal
Aalrauchschinken
5 slavinken

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

n2 bossen bloemen
eBolchrysant
* Kamerheide
« Bos rozen a 20 stuks
« Bos zonnebloemen

2 voor 5.°°

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

5.°° Valeweide
o gg Bloemen en planten

199

499

99



Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

• ui:A i •:it OHIIBII ne tiori:x
Lindeseweg 29, Vorden

Verhalen en muziek
woensdagavond 20 augustus.

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van* flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

JRK uw tapijtspecialist
uw f rap bekleed

met een oersferk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts €2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgavel

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 8697/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

de mooiste
modewinkel

van de achterhoek
voor de vrouwen:
esprit collection

claudia strater sportief
rosner
olsen

hs fashion
verse

gerry weber
hammer
samoon
zerres
makz

delmod
frankenwalder

basler
seda

en voor de mannen:
me gregor

arrows
cammel collection

brax
new bondstreet

möbil elasto
frans molenaar

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 14 38



ohHengelo (Gld.)
wie wil daar niet graag naar toe!!!

Reconstructie
N 316

VLEES:

VERSE
WORST

kilo
99

GROENTE:

NIEUWE OOGST

ELSTAR
1.49

kilo

DOMMELSCH
BIER

krat 24 flesjes a 10.49

nu 3 kratten halen

2 Batten betalen

NGELO

ld ƒ

In verband met de werkzaamheden
aan de weg (N 316) hebben wij
voor onze klanten in Vorden en
omstreken een gemakkelijke
en rustige route aangegeven.

Zie onderliggende kaart
en bordjes langs de weg.

Route:
1. Na 'tolhuisje' 1e weg links

(Memelinkdijk)
2. Eerste weg rechts

(Slotsteeg)
3. Na 'kom-bord' Hengelo

1 e weg rechts
(De Heurne)

4. Einde weg links
na 100 meter links
Albert Heijn

CAMPINA
YOGHURT

pakl liter a 1.45

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

BERTOLLI
BAK & BRAAD

flacon 500 ml a 1.79

nu 2 flacons halen

betalen

Oh KNIP BRODEN
wit, volkoren en bruin

800 gram a 1.27

nu 3 broden halen

2 broden betalen

PAMPERS
LUIERS

pak a 17.99
nu 2 pakken voor

9927

GALL^GALL

BACARDI
CARTA BLANCA RUM
70 cl normaal 14.69 nu 12.99

of bij inlevering van
300 Airmiles

99

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

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

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Wie jarig is trakteert
WoMen Basic Fashion bestaat 2 jaar en dat vieren

we met aantrekkelijke aanbiedingen:

31 augustus
koopzondag

Dames-, heren- en
kinder nachtkleding

Heren boxershorts, 2 stuks voor

Kinderondergoed

25% korting

8,95
20% korting

(ioklis; v;m IS t/m :H augustus, /olani; ck' voorraad strekt.

WoMen

K i t t y H a l m a

Raadhuisstraat 6 HENGELO GLD Tel. (0575) 46 21 33



Jongens en meisjes voelen zich bij zweminstructeur
Ernst Jan Somsen als Vissen' in het water!
Zomaar een doordeweekse dag.
De buitenthermometer geeft
bijna 38 graden Celsius aan.
Aan de rand van het zwembad
"In de Dennen" staat een man.
Rondom hem heen een groepje
jongens en meisjes die vol aan-
dacht naar de instructies van
"hun" badmeester luisteren.
Vervolgens springen ze achter
elkaar in het water. Sommige
kinderen hebben kleren aan,
dat hoort bij de zwemles.

Vanaf de kant klinkt luid en duide-
lijk de stem van Ernst Jan Somsen:
" Kom op Tomas, zwabberen met
de benen. Armen gestrekt naar vo-
ren Stijn en hakken tegen de bil-
len. Ik zie het al jongens, jullie
kunnen het beter dan je moeder".
En zo gaat het maar door, de kin-
deren volgen de aanwijzingen van
hun zweminstructeur, zover ze
het kunnen, met veel enthousias-
me op.

Dan springt ook Ernst Jan in het
water. "Ik doe de schoolslag voor,
kijk naar mijn armen en benen".
En dan nog een kwinkslag er tus-
sen door , "wisten jullie wel dat ik
veel sterker ben dan jullie papa".

Aan het slot van de zwemles gaat
Ernst Jan op een van de startplank-
jes aan het eind van het "diepe"
staan en "plonst" hij de jongens en
meisjes een voor een in het water.
"En nu naar de overkant zwem-
men", zo luidt de laatste opdracht.
De kinderen zwemmen, de een
wat vlugger dan de ander, inder-
daad naar de overkant. De klus
(zwemles) zit er op. De volgende
dag is er weer zwemles.

Toch is de zwemles nog niet hele-
maal ten einde. Wel voor de kinde-
ren, maar niet voor de aanwezige
ouders. Ernst Jan roept ze bij el-
kaar voor een korte nabespreking.
"Ja beste vaders en moeders, jullie
hebben het gezien, de kinderen
moeten nog veel doen.

Over een paar weken is het diplo-
mazwemmen. Het zal voor een
paar kinderen nog heel moeilijk
worden. Ze beheersen nog niet al-
les. Voor de vaders en moeders nog
veel huiswerk. Jullie moeten bui-
ten de lessen om, iedere dag nog
even met je kind oefenen. Vooral
aandacht voor de beenslag. De kin-
deren moeten nog meer kracht in
de benen ontwikkelen". De ouders
knikken en begrijpen de "ernst"
van de woorden van Ernst Jan.
"Oefenen en nogmaals oefenen".
En dan zit de zwemles er eindelijk
op.

DESKUNDIG
Aan een tafeltje onder de parasol
op het terras bij de cantine van het
zwembad en onder het genot van
een koel drankje, legt Ernst Jan
Somsen ons op deskundige wijze
uit, naar welke zwemles we heb-
ben zitten kijken. Ernst Jan: "Deze
kinderen zijn in mei voor het eerst
met zwemles begonnen. Twaalf

Volgens hem is een vertrouwens-
band tussen zweminstructeur en
kinderen heel erg belangrijk " Veel
kinderen die voor het eerst naar
zwemles gaan, kennen mij al wel
een beetje. Een broertje, zusje of
vriendje heeft in sommige geval-
len al les gehad, dus zo vreemd is
het niet helemaal. Bovendien ken
ik de kinderen binnen een week al-

altijd vanaf verschillende kanten.
Dus niet altijd vanaf dezelfde plek
het water in, zoals dat vaak in bin-
nenbaden het geval is. Bij ons gaan
de kinderen soms vanaf het ondie-
pe in het water, of van de brug, of
vanaf het eind van het diepe bad.
Steeds anders. Ook van groot be-
lang dat de kinderen steeds les
krijgen van dezelfde badjuf of bad-

kinderen, sommigen vier, sommi-
gen 5 jaar oud. Bij dit groepje zal
het inderdaad spannend worden
of ze over veertien dagen het A- di-
ploma wel zullen halen. Ik denk
dat er zo'n 70 tot 80 procent klaar
voor is. De kinderen die nog niet
zover zijn, zullen uiteraard ook
niet afzwemmen. Die blijven ge-
woon op les.

De ideale leeftijd voor een kind om
met zwemles te beginnen is vijf
jaar. Er zijn zo'n 50 klokuren
zwemles nodig om te kunnen af-
zwemmen. We geven de kinderen
vier keer per week 30 minuten les.
De meeste kinderen zijn s'zomers
een paar weken wegens vacantie
afwezig. Deze onderbreking geeft
begrijpelijkerwijs wat achterstand.
Wij kijken dan in het verdere ver-
loop van het seizoen of het 'af-
zwemmen' er in zit. Wij forceren
niets. Veilig leren zwemmen daar
gaat het om', zo zegt Ernst Jan
Somsen.

lemaal bij hun voornaam", zo zegt
hij. Dat betekent bijvoorbeeld in
dit zomerseizoen dat hij zich zo'n
drie honderd voornamen "eigen"
heeft gemaakt! "Och, daar word je
eigenlijk steeds handiger in", zo
zegt Ernst Jan bescheiden.

GRAPJES
" Een grapje op zijn tijd, geeft ook
een vertrouwensband. Daardoor
zijn de contacten veel sneller ge-
legd". Ook de kinderen laten zich
wat grapjes maken betreft, niet
onbetuigd. "Badmeester, weet jij
wat een vlieg doet in de melk", zo
vroeg een jongen van vier. "Ik
denk melk drinken", zo zegt Ernst
Jan. "Nee hoor, hij doet de school-
slag", zo zegt het jochie gierend
van de lach!

Een heel belangrijk aspect bij het
leren zwemmen, het kind ver-
trouwd maken met het water.
Ernst Jan: "Wij beginnen de lessen

meester. Hier in Vorden word ik in
het voorseizoen geassisteerd door
Nienke Krikke. Een week voordat
ik zelf met vacantie ga, 'draaien' we
de lessen samen, waarna Nienke
het in mijn vacantie overneemt".

MEIDEN ZIJN DOORZETTERS
Volgens Ernst Jan Somsen is er met
name bij het leren zwemmen dui-
delijk verschil tussen jongens en
meisjes. "De meiden zijn echte
doorzetters, ook bij hen een beter
gevoel voor balans. Het ritme-ge-
voel is bij meisjes ook beter ont-
wikkeld. Kijk maar naar het tur-
nen, de oefeningen op de even-
wichtsbalk. Meestal zijn het de
meisjes op dit onderdeel.

Een paar jaar geleden zijn de eisen
bij het diplomazwemmen aange-
scherpt. De aanleiding daartoe
was dat er toch regelmatig kinde-
ren verdronken die al wel in het
bezit waren van het A- diploma.

Met name onder de allochtone
kinderen. Een kind kan per onge-
luk het water in geduwd worden.
Kan door de drukte in het zwem-
bad in paniek raken. Dus terecht
dat de eisen strenger werden", al-
dus Ernst Jan Somsen.

Heeft een kind het A- diploma, dan
kan het zwemmen, is daardoor
ook "speelser"in het water. Hele-
maal veilig zwemmen, dan zijn de
vervolgdiploma's B en C een vereis-
te. De zwemafstanden zijn langer,
zwemmen met kleren en laarzen,
kortom de moeilijkheidsgraad is
hoger". Niet zo verwonderlijk dat
Ernst Jan Somsen een warm voor-
stander van het schoolzwemmen
is. Als gymleraar verbonden aan de
basisschool "De Kraanvogel" ver-
ruilt hij in de zomermaanden de
gymnastieklessen voor school-
zwemmen.

PROEFPROJECT
"Ik ben daar een paar jaar geleden
mee begonnen toen wij op school
20 kinderen van asielzoekers had-
den. Kinderen die niet konden
zwemmen. Schoolzwemmen is tot
op heden in Nederland geen ver-
plichting. Gelukkig is de politiek
thans druk bezig het weer in te
voeren.

In 20 steden in Nederland loopt
een proefproject. Het is te hopen
dat alles positief uitpakt, hoewel
het in enkele grote steden logistiek
al wel een problemen geeft om de
kinderen op tijd bij een zwembad
te krijgen", zo zegt Somsen.

Nog een paar weken en dan is ook
voor Ernst Jan het zwemseizoen
voorbij. Vanaf l september aan-
staande weer gymnastiekleraar
(een "halve" baan).

Daarnaast werkt hij een dag in de
week in Zelhem in het manage-
ment van de "Stichting Sport en
Recreatie". De rest van de tijd is hij
werkzaam bij een "Sport-en Ad-
viesbureau".

"Heerlijk deze afwisseling in ba-
nen", aldus Ernst Jan die zich de
komende jaren tevens kan "opma-
ken"om zijn kinderen Daan (4) en
Evi (1) het zwemmen bij te brengen.

Intussen groeit het aantal kinde-
ren dat in Vorden zwemles krijgt
jaarlijks met sprongen. Toen Ernst
Jan Somsen drie jaar geleden in
het zwembad "In de Dennen" be-
gon waren er 45 kinderen op les,
het tweede jaar 180 en dit jaar zijn
het er ruim 300!

Lezers schrijven ...
Kuilen rcruntmH

In de nota over het prostitutie
beleid in Vorden heeft B&W
voorgesteld dat in Vorden 3
tippelzone's mogen komen.

Dit zijn: Den Elterweg, Ruurlose-
weg en Zutphenseweg.

Hier kan in leegstaande agrarische
gebouwen 'getippeld' worden.

In andere straten in Vorden zijn
meer leegstaande 'lig' boxen stallen.

Deze komen dus niet in aanmer-
king voor de bestemmingswijzi-
ging van tepel- naar tippelzone.
Jammer, want hier lagen voor de
gestopte melkers misschien wel
nieuwe kansen.

Een leesman uit Vierakker
W. Regelink
Koekoekstraat 27, Vierakker

Video Vordens
songfestival
Van het eerste Vordens Songfesti-
val is een video-opname gemaakt
alsook het Babybiggenmealbal van
Kas Bendjen.

Belangstellenden die dit songfesti-
val willen herbeleven kunnen de-
ze videobanden telefonisch bestel-
len onder nummer (0575) 55 53 68.

P.V. Vorden
Uitslagen jonge duivenvlucht van-
af Houdeng over een afstand van
234 kilometer: H. Eykelkamp l, 4,
5, 9, 12, 13, 14; A en A Winkels 2,
3, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20; M.
Tiemessen 8,10; Jitske Winkels 11.
Fondvlucht vanaf Bergerac over
915 kilometer: Jitske Winkels l, 2,
6, 7, 8, 13, 14; F. Hummelink 3;
H. Stokkink 4; J. Burgers 5, 10;
J. Meyer 9,11; T. Wesselink 12.

Jovink, de Zingende Fresias en Fragment de muzikale toppers

Drie dagen feest in Witkamp
tijdens kermis
Tijdens de kermis van Laren
(Gld.) in het laatste weekend
van augustus pakt Witkamp
weer flink uit. Alle zalen van de
gezelligste tent van Laren
zullen open zijn om lekker te
feesten en uit je dak te gaan.
En zoals je gewend bent van
Witkamp is er voor jong en oud
genoeg te beleven.

Buiten is er een extra Caribbean
feesttent met de heetste parties.
Muzikale toppers dit jaar zijn
Jovink & de Voederbietels op de
zondagmiddag, De Zingende Fre-
sias op de maandagmiddag en
Fragment op maandagavond. De
entree voor alle drie de dagen is
geheel gratis!

Zaterdag 30 augustus gaat het
al meteen loos in Witkamp. De
top-100 formatie Tilt staat in de
balustradezaal en in de Caribbean
feesttent is er 's avonds de popu-
laire schuimparty met vette DJ's.

Zondagmiddagmiddag is het tra-
ditie dat Jovink een moddervette
rock 'n roll show ten beste geeft op
de Larense Kermis en is er ook een
Costaparty in de Caribbean feest-
tent. En in de avond zijn alle zalen
weer geopend voor jong en oud
met Millstreet in de grote zaal.

Maandagmiddag komen de jon-
gens van De Zingende Fresias een
vet feestje bouwen. Ook is er dan
wederom een Costaparty in de

Caribbean feesttent. En de kermis
wordt op maandagavond in de
grote zaal afgesloten door Frag-
ment. Dit trio gaat er gegaran-
deerd voor zorgen dat het dak eraf
gaat met hun coverrepertoire van
Hazes tot Green Day. Dat wordt
een Big Party!

Verder is er alle drie de dagen de
heetste trance, dance en R&B in
de Dancekelder en een Après Ski
Party in het café. In de Funbar is
op zaterdag en de zondag de swin-
gende Freaky Piano Party.

Zoals gezegd is de entree het gehele
Kermis weekend gratis dus zorg
dat je niets mist in Witkamp tij-
dens de Larense Kermis 2003.



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOLjSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

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.

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

H deBos

www.financial-freedom.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Zaterdag
6 september a.s.

VRIJMARKT
Rijksstraatweg

Warnsveld

Landbouwmechanisatie- en konstruktiebedrijf

Fa. Wensink
We zijn een landbouwmechanisatie- en konstruktiebedrijf
wat werkzaam is in de regio van Ruurlo en omstreken.
Onze werkzaamheden bestaan uit handel en reparaties in en
aan traktoren, landbouwmachines en aanverwante zaken,
alsmede konstruktiewerken in de ruimste zin van het woord.

Voor onze afdeling landbouwmechanisatie zijn we op zoek naar een

eerste monteur
met de volgende eigenschappen:
• goede motivatie
• zelfstandig kunnen werken
• goed met mensen om kunnen gaan
• flexibel
• kennis van traktoren en machines
• leeftijd 20-45 jaar
• eventueel in bezit van diploma VCA en vakdiploma's
• in bezit van rijbewijs BE

Wat wij bieden:
afwisselende werkzaamheden met groeimogelijkheden in een
modern bedrijf met een brede klantenkring en een passende
beloning overeenkomstig de werkzaamheden.

Voor informatie kunt u contact op nemen met de heer D. Wensink
van Fa. Wensink te Ruurlo, tel. (0573) 45 12 48.
Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand adres:
Fa. Wensink, Haarweg 3, 7261 LE Ruurlo
www.wensink-ruurlo.nl - VCA gecertificeerd

E R E G E G / P O M P E

VOOR BEREGENINGSADVIES OP MAAT

Borculo (Gld.) Mfehf (Gld.)

More computer for less money
Notebook aanbiedinge,
' Aspire 1315LM 2500XP 1149

ipire 1312LC A200+ 11
nate 433LM P4 2.66Gh
nate 435LCI P4 3.0Ghz
voN1050VP4 1.8Ghz.

Fujitsu Siemens
Notebook

15" TFT scherm
256Mb int Geheug

20Gb harddisk
Windows XP

Draadloze
Scroll muis
Usb/Ps2

9,95

Hewlett Packard
PCS 1210 all in one

Normaal 169,-Nu 145,-

HP Ipaq
H1915PDA16MbTFT

Pocket pc
239,00Maxpomt Deluxe systeem

Intel Pentium 4 2.66Ghz
120Gb harddisk 7200rpm 8Mb cahe

Soundkaart&2.1 Subwooferset
40*16 Dvd speler & Toshiba Dvd brander

512mb DDR Geheugen PC 2700
56K fax/modem / Netwerkkaart 10/100

FX5200 256Mb Agp Svga kaart
Multi media keyboard
Draadloze sroll muis

Microsoft Windows XP home
Adi 15" TFT monitor

Maxpoint Budget systeem
AMD Duron 1300Mhz.

40Gb harddisk
Soundkaart & 160 watt speakers

52x24x52 Cd-rewriter
128mb int. Geheugen

56K fax/modem
17" Svga monitor 0.28dpi

Multi media keyboard
Draadloze sroll muis

Microsoft Windows XP home
Microsoft Works

Broadband router
+ 4 poorts switch

38,50
Trade Way

www.tradewayonline.nl
Korenbree 12 , 7271 LH Borculo

Tel. 0545-271942 Fax. 0545-274256
Maandag's gesloten (aanbiedingen gcklk' tut ' l aumistus en /cilang <lc voorrail strekt.)

Na je vakantie zin in
een nieuwe uitdaging?

heeft voor zijn salon in Hengelo (Gld.)
plaats voor een

ervaren haarstyliste m/v
fulltime of parttime.

Samenwerken met leuke collega's
in een modern bedrijf met de mogelijkheid

jezelf verder te ontwikkelen in het kappersvak.

Interesse? Schrijf dan naar
Spalstraat 10, 7255 AC Hengelo (Gld.)

of bel (0575)46 1604.
Na 18.00 uur (0575) 46 24 19.

Ontwerp en
realisatie internetsites

Weevers
H
Net

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

Contacljes?
Het cement

tussen
vraag en aanbod!

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl
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Live on stage in de balustradezaal:

Qroot Roessink
b l o e m e n

Zin in bloemschikken?
Cursusseizoen start in september

en loopt tot en met april.
U volgt dan 9 lessen. U kunt ook kortere

cursussen volgen van 3 lessen.
Voor informatie en opgave kunt u in de

winkel terecht.

Vriendelijke groeten
fa m. (iroot Roessink en medewerkers

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
, Tel. (0575) 46 16 22 • www.groot-roessink.nl *

FOCWA Tonny Jutj
r7=3>
Utf

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

3 ARE
^ Vx s

0% FUN

M
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

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

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

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

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



Internationaal Wim Kuijper voetbaltoernooi' voor D- teams

Feijenoord overtuigend winnaar

Het D-team van Feijenoord is
zondagmiddag op het sportcom-
plex van de voetbalvereniging
Vorden' winnaar geworden van
het internationale "Wim Knij-
per" jeugdvoetbaltoernooi. De
Rotterdammers versloegen in
de finale Lierse SK met de over-
tuigende cijfers 3-0. Het was een
aantrekkelijke wedstrijd waar-
bij de Rotterdammers bij rust
reeds een 1-0 voorsprong had-
den genomen. Na afloop over-
handigde Wim Kuijper junior
de 'cup met de grote oren' on-
der groot gejuich aan de aan-
voerder van Feijenoord.

Saillant detail: Twee jaar geleden
tipte Feijenoord de organisatie in
Vorden om ook Lierse SK voor het
Wim Kuijpertoernooi uit te nodi-
gen, aangezien deze Belgische
club bekend staat om haar goede
jeugdopleiding. 'Profetische' woor-
den van de Rotterdammers, zo
bleek. Overigens speelden Feije

Duitsers gewonnen. Bayer 04
kreeg nog een prijs. De scheids-
rechters besloten de 'Fair Play Cup'
aan dit team toe te kennen.

De teams van Ajax en Dynamo
Kiev streden om de vijfde en zesde
plaats. Ook deze wedstrijd eindig-
de in 1-1, waarna Dynamo de straf-
schoppen beter nam. In de ein-
drangschikking werd Liverpool
zevende,-Middlesbrough achtste;
Willem II negende en Vorden tien-
de en laatste.

De Vordense jongens verloren ach-
tereenvolgens met 4-0 van Liver-
pool, 4-0 van Dynamo Kiev en met
4-0 van Feijenoord, met 7-1 van
Willem II en toch heel verdienste
lijk slechts een 1-0 nederlaag tegen
de latere finalist Lierse SK. Voor
het talrijke publiek viel er beide
dagen weer volop te genieten van
fraaie hoogstandjes van deze mini-
mini profjes voor de toekomst. Im-
mers spelers als Patrick Kluivert,

tjes van 10 t/m 12 jaar, bij gastheer
"Vorden" ook 13 en 14 jarige spe-
lers. Niet eerlijk zult U zeggen?
Toch wel, want met name de Ne-
derlandse tobclubs wilden van de
enige 'amateurclub Vorden' wel
graag een beetje tegenstand onder-
vinden. Vandaar deze dispensatie.

SFEERRIJKE AMBIANCE
In de eerste wedstrijd tussen David
en Goliath of te wel Liverpool F.C.
tegen Vorden grappig om de zien,
hoe de dreumessen uit Engeland
met 4-0 uithaalden met een cen-
trum- en linkerspits in de gelede-
ren om je vingers erbij af te Ukken.
En dit alles in een sfeerrijke am-
biance met een prima arbitrage.
Altijd een leuk gezicht de presen-
tatie van de teams, waarbij 'Con-
cordia' zaterdagmorgen voor de
muzikale omlijsting zorgde.

Onder de aanwezigen een opmer-
kelijk figuur een clown met de
fraaie naam "Proper". De clown

noord en Lierse zaterdag in de
poule ook al tegen elkaar. Toen
werd het 1-1. Wel een bewijs dat
het met de jeugd van beide clubs
wel 'snor' zit. Overigens is het al de
vijfde keer (in de afgelopen dertien
jaar) dat Feijenoord het toernooi
in Vorden won.

FAIR PLAY
De strijd om de derde plaats tus-
sen Bayer 04 Leverkusen en PSV
eindigde in 1-1 en werd na het
nemen van strafschoppen door de

Jordy Cruijff en Robin van Persie,
om er enkele te noemen, waren ja-
ren geleden ook op dit internatio-
nale jeugdtoernooi te bewonderen!

De organisatie had natuurlijk alle
mazzel van de wereld, dat de tem-
peraturen drastisch waren ge
daald zodat de jeugdige spelers
(geboren na l januari 1991) fysiek
niet extra werden belast. Overi-
gens was er tijdens het toernooi
wel terdege sprake van leeftijds-
verschil. Bij negen ploegen speler-

wees het publiek op het afval dat
op de accommodatie 'rondzwierf.

'S.v.p. oprapen en in de containers
doen' zo sprak onze vrouwelijke
clown. 'Proper' aarzelde ook niet
om met een plumeau de haren
van burgemeester Kamerling, tij-
dens zijn toespraak, schoon te vegen.

'Prachtig dat mijn haar op deze vroe
ge morgen nog eens extra gekapt
wordt', zo anticipeerde de burger-
vader op de 'strijkage'. Overigens

was 'Proper' aanwezig in het kader
van 'Vorden Schoon', een project
dat de voetbalvereniging 'Vorden'
samen met de basisscholen zal
uitvoeren.

De politie District Ysselstreek was
in haar strijd tegen de bestrijding
van jeugdcriminaliteit ook met
een stand aanwezig. De politie
kreeg veel bezoek in haar stand.
Voor de aanwezige kinderen na-
tuurlijk prachtig om met een cadeau
gekregen politiepet rond te lopen.

Trouwens niet iedereen vindt 'ca-
deautjes krijgen' leuk. Voetbalclub
'Ajax' eveneens met een stand van
de partij, deelde gratis loten (met
kans op leuke prijzen) uit. 'Ik hoef
geen lot, ik hou niet van Ajax', zo
sprak een meisje van zeven. Wat

dens het Wim Kuijper toernooi
voor de aanvang van de wedstrijd
PSV-Willem II en ook op de andere
velden, een minuut stilte in acht
genomen!

De beide voorzitters van het 'Wim
Kuijper- toernooi' William van de
Veen en Gerard Greven waren zon-
dagmiddag na afloop uitermate te
vreden. 'Over beide speeldagen ge
rekend, ruim vier duizend bezoe
kers en complimenten van de deel-
nemende ploegen, bovendien te
vreden sponsors, wat wil je nog
meer', aldus beide heren.

Toch voor hen wel hoofdbrekens
richting het toernooi van 2004. 'De
vaderlandse topclubs Ajax, PSV en
Feijenoord hebben reeds toege
zegd te zullen komen.

de Ajax propagandist ook probeerde,
het meisje bleef onvermurwbaar
'ik hoef het niet'.

STILTE
Afgelopen week overleed in Eind-
hoven op 85 jarige leeftijd de oud
PSV- manager Ben van Gelder. Hij
was de eerste manager in het Ne
derlands voetbal en tevens 35 jaar
bestuurslid van de Eindhovense
club. Als een hommage voor zijn
verdiensten aan het Nederlands
voetbal werd zaterdagmiddag tij-

Om het toernooi attractief te hou-
den moet er natuurlijk ook gepres-
teerd worden. Wat dat betreft zul-
len we ons moeten beraden of Mid-
dlesbrough, Liverpool en Willem II
volgend jaar weer worden uitgeno-
digd, hoewel Liverpool (voor de
eerste keer in Vorden van de partij)
'gesmeekt' heeft om te mogen te
rugkomen', aldus William van de
Veen en Gerard Greven, die wat
2004 betreft, al wel wat 'contacten'
hebben met Barcelona. Of dat lukt
zal de komende maanden blijken!



LEEFLANG ARCHITECTUUR is een architectenbu-
ro in Vorden dat zich bezighoudt met zowel parti-
culiere woningbouw als utiliteitsbouw door geheel
Nederland.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
tijdelijke secretaresse/
administratief medewerker (m/v)
die zin heeft om gedurende het laatste deel van
de verlofperiode van onze secretaresse met
zwangerschapsverlof in te vallen.
We hebben je nodig voor een periode van onge-
veer drie maanden, week 36 t/m week 44. De
functie zal de eerste vier weken een fulltime
baan zijn, daarna wordt het een parttime baan van
18 uur voor de 2e helft van de week.

Kun je functioneren in een klein team en zelfstan-
dig diverse veelzijdige taken en werkzaamheden
binnen het kantoor verzorgen, dan zoeken we
jou.

Fun ctieomschrijving
• het onderhouden van telefonische contacten
• het verzorgen van correspondentie
• agendabeheer
• lichte administratieve werkzaamheden
• het verzorgen van representatieve taken

(bijv. ontvangst, koffieverzorging etc.).

Functie-eisen
• een opleiding op MBO-niveau
• enige ervaring met de werkzaamheden
• kennis van werken met computers
• flexibele instelling en goede communcatieve

vaardigheden.

Ben je geïnteresseerd in deze tijdelijke functie?
Stuur dan binnen een week na het verschijnen
van de advertentie je schriftelijke reactie verge-
zeld van je curriculum vitae naar:

LEEFLANG ARCHITECTUUR
t.a.v. Henk Leeflang, Raadhuisstraat la,
7251 AA Vorden, tel. (0575) 55 27 37.

Kijk voor
nieuws
ook op;

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

De mooiste tuinen
hebben sierbesfrating

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

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Kijk voor
nieuws
ook op:

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wi] ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld1

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

je weet wel hoe mijn leven eruit ziet World Vision

maar het kan anders!
jouw keus is alles wat nodig is

Samen met ons kun jij het verschil maken voor kansarme kinderen.

Als sponsor bied je een kind de kans van zijn leven. Een kans om ziekte en

honger te overwinnen. Als je 80 cent per dag kunt missen, zorg je ervoor

dat jouw sponsorkind en zijn omgeving toegang krijgen tot onder andere

gezondheidszorg, schoon water en onderwijs. Al meer dan 50 jaar werkt

World Vision, vanuit haar christelijke achtergrond, zo effectief mogelijk om

kinderen en hun omgeving te helpen. Help mee, alles wat we nodig hebben

is jouw keuze voor een kind!

bel 0900 0255 (10 ctpm) of surf naar www.worldvision.nl

U Ik sponsor een kind voor € 25,- per maand en krijg
de gegevens van mijn sponsorkind snel thuisgestuurd.

Q Ik wil meer informatie over het sponsorprogramma
U Ik word donateur voor € p*r maand

e
Naam m/v

Adres

PC & Plaats

Telefoon

Stuur deze bon naar: World Vision, Antwoordnummer 65, 3800 VB Amersfoort

POSTERS
full

colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen.

drukker i j

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

Gevraagd:

parttime medewerkers(sters)
voor de keuken, afwaskeuken
en/of bediening.

RESTAURANT

Lochemseweg 16*7231 PD Warnsveld
Tel.(0575)431336
E-mail: info@heteethuus.nl



Support our fight lor human righK

Geef om
vrijheid

020 626 44 36
www.amnesty.nl
giro 454000

GROEP VORDEN

Diefstal uit zwembad
Vorden, Oude Zutphenseweg
11 augustus tussen 01.00 en
08.00 uur.

Van het zwembad zijn enkele
deuren geforceerd en meerdere
ruimten doorzocht. Er is een onbe-
kend geldbedrag weggenomen.

Tijdens optocht Wichmond-Vierakker

In Wichmond
Nederlandse primeur?
Er blijken al verregaande plan-
nen te liggen om Nederlands
eerste officiële kloonbedrijf
van start te laten gaan.

Binnen de grensen van de ge-
meente Vorden zal binnenkort
een uitstekende lokatie hiervoor
vrijkomen.

Het 'kloonbedrijf is al in verre-
gaande staat van overleg met de
gemeente welke zeer verheugd is

een dergelijke 'landsprimeur' bin-
nen haar grenzen te krijgen.

Het bedrijf wil zich gaan vestigen
aan de Lankhorsterstraat te Wich-
mond en heeft geheel in de lijn
hiermee al een naam gekozen:
'Kloonbedrijf Lanckensteyn'.

Wanneer een en ander van start
zal gaan is nog niet helemaal
zeker, maar begin september wil
men al operationeel zijn!

Arjan Mombarg derde
in de 'Ster van Wolvega'
Arjan Mombarg is zaterdag
tijdens de 'Ster van Wolvega',
een etappe voor de TJnive World
on Wheels' competitie over een
afstand van 60 kilometer als
derde geëindigd. Winnaar werd
Arjans ploegmakker van de
Nefitploeg Erik Hulzebosch.

Voor de man uit Loozen de eerste
seizoenzege. Op het 2,4 kilometer
lange circuit werd heel hard gere-
den. In het begin van de race wa-
ren het beurtelings de Nefit- man-
nen Arjan Smit, Erik Hulzebosch
en Arjan Mombarg die aanvielen.
Gezien de hoge snelheid moeilijk
voor de coureurs om weg te komen.

Arjan Mombarg: "Met nog 5 ron-
den te rijden ben ik samen met
Andre Klompmaker van de "Vade-
sto- ploeg" weggesprongen. We
pakten 30 seconden voorsprong.

Met nog zo'n tien kilometer te
gaan, bleek Klompmaker moeite
te hebben met het tempo, waar-
door ik veelal het kopwerk moest

doen. De afstand om dat vol te
houden was echter te groot. Toen
ik via de speaker hoorde dat er zes
man uit het peloton waren weg-
gesprongen, onder wie Erik Hulze-
bosch, heb ik mij terug laten zakken.

Dus ontstond er een kopgroep van
acht man, met slechts 2 man van
dezelfde ploeg, Erik en ik. Uit dit
groepje demarreerde Erik Hulze-
bosch. Hij werd echter teruggepakt.

Toen ontsnapte Andre Klomp-
maker en heb ik hem teruggehaald.
Dus nog steeds een kopgroep van
acht man. Intussen was Erik Hul-
zebosch, na zijn eerdere demarra-
ge, voldoende uitgerust om het op-
nieuw te proberen. Ditmaal met
succes.

Op de streep had hij zo'n 50 meter
voorsprong. Zelf kon ik in de
sprint, de derde plaats pakken", al-
dus Arjan Mombarg, die slechts
enkele centimeters op de als twee-
de geëindigde Belg LUC Bartholo-
meeuwssen moest toegeven.

Wereldtop zijspancross naar Liehtenvoorde

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 combina-
ties 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 Benoit Beaumont
en Henry van de Wiel.

Van de Wiel heeft zijn Franse
stuurman inmiddels het rijden in

zand bijgebracht dus let ook op
deze 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.

Tijdens 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.

Zaterdag 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.

KORTINGSBON KORTINGSBON KORTINGSBON KORTINGSBON

Tegen inlevering van deze bon

biedt de M.A.C.L,

in samenwerking met weekblad Elna/Contact,

u een IxVJri l lIMo aan van

€2,50
op de entree van de W.K. Zijspancross,

zondag 24 augustus te Lichtenvoorde.

KORTINGSBON KORTINGSBON KORTINGSBON KORTINGSBON

ZEER VOORDELIG,

GOED EN

SNEL d rukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit maar
liefst 16 kleuren.
100% katoen.
90/200 van 11.50 voor 8.95
90/220 van 13.50 voor 9.95
140/200 van 17.50 voor 14.95
160/180x200 van 22.50 voor 19.95
190/220 van 27.50 voor 23.95

Lakens gekleurd
100% katoen
1 persoons van 21.95 voor 7.95
2 persoons van 30.95 voor 9.95
lits-jumeaux van 34.95 voor 11.95
Slopen 60x70 nu 2 voor 4.95

Lakens wit
van Cinderella
160/260 van 21,95 voor 16.95
200/260 van 30,95 voor 24,95
240/260 van 34,95 voor 27,95

Katoenen hoeslakens
in de maten: 80/200, 90/200, 90/220,
140/200, 160/200, 180/200.

nu slechts 5.95 p/st.

Cinderella hoeslakens
100% katoen in vele kleuren.
80/200 van 13.95 voor 11.95
90/200 van 14.95 voor 12.95
90/220 van 15.95 voor 13.95
140/200 van 21.50 voor 16.95
160/200 van 22.95 voor 17.95
180/200 van 27.95 voor 19.95
waterbedmaat van 29.50 voor 21.95
slopen 60/70 van 9.90 2 voor 7.95

Satijnen hoeslakens
in 9 kleuren. (100% katoen).
80/200 van 24.95 voor 19.95
90/200 van 26.95 voor 21.95
140/200 van 32.95 voor 25.95
160/200 van 34.95 voor 27.95
180/200 van 39.95 voor 29.95
slopen 60/70 van 15.95 voor 12.95

Stretch moltoii hoeslakens
l persoons van 19.95 voor 14.95
1 persoons xl van 22.95 voor 17.95
2 persoons van 25.95 voor 21.95
lits-jumeaux van 29.95 voor 25.95
Moltonslopen nu 2 voor 13.95

K E U K E N
Keukensets kcukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 6.80 Vanaf 5.-
Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren, van l .80 per stuk.

Nu vier voor 5.-
Schorten Vanaf 8.95

OPRUIMING
Bij de grootste linnenwinkel

van Nederland!!
r 20ÏÏO D EK B Ë D SE T S
o.a. Dekbedsets Cinderella (100% katoen)
1 persoons Vanaf 12.95
2 persoons Vanaf 24.95
lits-jumeaux Vanaf 34.95

Satijn (100% katoen)

1 persoons Nu 29.-
2 persoons Nu 39.-
lits-jumeaux Nu 49.-

Kinderdessins Vanaf 9.95

B A D G O E D
Seahorse van Ten Cate,
in diverse kleuren.
60/110 van 10.95 P/s Nu 2 voor 9.95
70/140 van 15.95 Nu 8.95
100/180 van 29.95 Nu 12.95

Vandyck Royal (effen, gestreept en
geblokt) in diverse kleurstellingen.
60/110 van 9.95 p/st Nu 2 voor 12.-
washand van 2.25 Nu 1.80

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

van 59,95
van 79,95
van 89,95
van 99,95

nu 49,95
nu 69,95
nu 79,95
nu 79,95

BADMATTEN
50 % KORTING

van o.a. Aquanova, Vandyck en Floris

Hotelmat van Vandyck 100% katoen
toiletmat 60/62 van 18.95 nu 14,95
bidetmat 60/62 van 19,95 nu 16,95
badmat 62/100 van 29,95 nu 25,95
badmat 67/140 van 39,95 nu 34,95

STRANDLAKENS
In vele maten en dessins.

K U S S E N S
S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
met ho l low f iber v u l l i n g en katoenen
t i j k , a n t i - a l l e r g i s c h .
van 1 5 . 6 0 p

n u 2 v o o r 2 2 . 5 0

S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
G e v u l d met l u x o r e l en een katoenen
t i jk , an t i - a l l e rg i sch . goed wasbaar en
bi j t e v u l !
v a n 3 2 . 9 5 p 2 2 . 9 5

nu 2 v o o r 3 9 . -

G a n z e n v e r e n k u s s e n s
v a n 3 8 . 9 5 p / s t . v o o r 2 9 . 9 5

n u 2 v o o r 4 9 . -

K a p o k k u s s e n s
s tev ig gevu ld met echte Java Kapok ,
v a n 3 1 , 9 5 p / s t . v o o r 2 7 . 5 0

nu 2 v o o r 49 . -

6 5 % d o n s k u s s e n ( d o n s / v e e r t j e s )
h e e r l i j k /acht en v e e r k r a c h t i g ,

v a n 9 2 . 9 5 p n U 59 . -

van 5 2 , 9 5 p
nu l voor 7 9 . -

vanaf

BADJASSEN
100 dames en heren

badjassen 50% korting

badstof badjassen
van Vandyck van 59,95 nu 39,95

Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen nu 27,95

kinderbadjassen vanaf 15.-

SIERKUSSENTJES
HALVE PRIJS!!

Nu KLAMBOES
wit en in diverse kleuren!

BEDSHOP DE DUIF
Pe-

DONZEN DEKBEDDEN

Donzen dekbed met een vulling van
65% dons. In carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 129.- NU 79.-
2 pers. 200/200 van 199.- NU 119.-
lits-jum. 240/200 van 219.- NU 139.-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + Hts j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% dons. In carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 209.- NU 129.-
2 pers. 200/200 van 279.- NU 185.-
lits-jum. 240/200 van 319.- NU 215.-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons. In carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 295.- NU 185.-
2 pers. 200/200 van 435.- NU 275.-
lits-jum. 240/200 van 485.- NU 325.-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j . )

ZOMER DEKBEDDEN

Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met
een vulling van katoen en een
100% katoenen tijk. Goed wasbaar.
l pers. 140/200 van 45.- NU 29.-
1 pers. xl 140/220 van 55.- NU 35.-
2 pers. 200/200 van 75.- NU 45.-
lits-jum. 240/20 van 85.- NU 49.-
lits-jum. xl 240/220 van 95.- NU 55.-

Zomerdekbed met vulling van 60% wild-
zijde, 40% wol en een katoenen tijk.
Heerlijk koel.
1 pers. 140/200 van 69.- NU 39.-
2 pers. 200/200 van 129.- NU 69.-
lits-jum. 240/200 van 149.- NU 79.-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90%
dons en katoenen tijk. Lichtgewicht en
heel soepel.
1 pers. 140/200 van 69.- NU 59.-
2 pers. 200/200 van 129.- NU 99.-
lits-jum. 240/200 van 149.- NU 109.-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

WOLLEN DEKBEDDEN

Wollen 4-seizoenendekbed. Zomer- en
winterdeel met 100% scheerwol vulling en
beide met 100% katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 139.- NU 85.-
2 pers. 200/200 van 199.- NU 119.-
lits-jum. 240/200 van 239.- NU 159.-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

SYNTHETISCHE
DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti- allergisch. Goed wasbaar.
l pers. 140/200 van 55.- NU 35.-
1 pers. xl 140/220 van 65.- NU 39.-
2 pers. 200/200 van 85.- NU 49.-
lits-jum. 240/200 van 95.- NU 59.-
lits-jum. xl 240/220 van 105.- NU 69.-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met een
katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
l pers. 140/200 van 99.- NU 59.-
1 pers. xl 140/220 van 119.- NU 69.-
2 pers. 200/200 van 139.- NU 89.-
li ts-jum. 240/200 van 159. NU 109.-
lits-jum. xl 240/220 van 179.- NU 119.-

Parkeren voor de deur!
Nieuwstad 44-48 - Zutphen

0575-512816
www.bedshop.nl

openingstijden
ma. 13:30 - 18:00, din.-don. 09:30 - 18:00,

vrij. 09:30 - 21:00, zat. 09:00 - 17:00



BESTSELLER!

EGARANDEERD

ERGENS
OEDKOPER

"Een heerlijk broodje
shoarma maakt u

net zo snel even zelf !f

BESTSELLER l

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

PLUS Koffiepads
Regular of cafeïnevrij
Doos 18 pads 1.65

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER,

49
Shoarmavlees
Kilo

BESTSELLER!

Ü
;EGARANDEERD\
MERGENS
jOEDKOPER

4 stuks naar keuze
Roomboter flappen
Abrikozen, appel
of kersen.
Vers uit eigen oven
Per stuk 0.75 199 Nancy Sommers, vieesafdeling

PLUS Verbeeten in Overloon
Grote bloemkool
Per stuk O69

Amstel
Pils

Krat 24 flesjes
a 30 cl. 3,85-

LGEGARANDEERD^

NERGENS l
GOEDKOPER [

725

Klaverlander
Gerijpt belegen kaas

Vers van het mes. Aan het stuk
KlloAMT

Slagersachterham
150 gram

49

l GEGARANDEERD^

l NERGENS l
V G O E D K O P E R !

PLUS
Patat frites

Zak 1 LGEGARANDEERD\
NERGENS l
GOEDKOPER l

Het Verre Oosten
Macaroni of spaghetti

Kilobak

Edet Toiletpapier
Soft

Pak 6 rollen 3.39

49

Color Reus of Witte Reus
Vloeibaar Flacon 3 liter
Compact. 36 wasbeurten
Pak 3,6 kilo
Of Witte Reus
Tabs. 32 wasbeurten
Pak 64 stuks

Coca-Cola
Regular, light, lemon light
light cafeïnevrij of vanilla

Fles 150 cl.

85

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

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vrjJda9 8-°°:21

1-0° 7242 EC Lochem Vrj)da9 «-««l-0»
Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8.00-18.00 Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
34/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 augustus 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

••t us Opgeteld de beste!
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