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Overname van advertenties/berichten is verboden

Country Living Fair

Een drukte van belang, zondag
tijdens de eerste dag van de
Country Living Fair, die tot en
met donderdag 22 augustus
aanstaande nabij kasteel Vor-
den wordt gehouden.

Deze fair geeft een beeld van wat
er zoal op het platteland te zien is
en te beleven valt. Veel aandacht
voor hoe je een tuin kunt inrich-
ten, wat voor "buitenkleding" er

op het platteland gedragen wordt.
"Oude" en "moderne" ambachten
worden middels demonstraties
ruim onder de aandacht van'de be-
zoekers gebracht. Het leven en
werken van de boer in onze omge-
ving, wordt door de GLTO op uit-
stekende wijze in beeld gebracht.

Ook allerhand verenigingen geven
op deze Country Living Fair acte
de présence. Om er enkele te noe-

men: de Vereniging voor Natuur-
toezicht, de Wildbeheerseenheid,
de Reewildvereniging etc. etc. Ver-
der worden er de gehele week een
aantal clinics gehouden zoals bij-
voorbeeld de dressuurclinics van
Tineke en Imke Bartels en het
Grand National Team dat met
Shetland pony's aanwezig is. Bij-
gaande foto's geven een impressie
van deze "Country Living Fair" in
Vorden.

Zangdienst
in Dorpskerk
Aanstaande zondagavond 25
augustus wordt er in de Dorps-
kerk weer een zangdienst ge-
houden onder het welbekende
motto 'Vorden zingt".

Er staan dus weer verzoekliederen
op het programma afkomstig uit
de diverse bundels. Dit staat dus
weer garant voor een mooie muzi-
kale avond waar velen telkens op
afkomen.

Dominee C. Maris uit Silvolde zal
een kort meditatief moment hou-
den en de muzikale begeleiding is
weer in de vertrouwde handen
van dhr. W. Kuipers. Mij zal vooraf
al een aantal fraaie melodieën ten
gehore brengen.

Verder is er onder de toren een
boekenuitleentafel en na afloop
kan er in "de Voorde" koffie of iets
anders gedronken worden en kun-
nen er eveneens nieuwe verzoe-
kliederen aangevraagd worden.

ledereen van jong tot oud is van
harte welkom.
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Vordense meisjes op T.V.
De elfjarige Inez Berendsen heeft
samen met haar vriendin Cynthia
Rouwenhort, eveneens elf, een uit-
nodiging ontvangen om mee te
doen aan het spelprogramma
"Trits Kids" dat zaterdagmiddag
24 augustus op RTL 4 wordt uitge-
zonden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 augustus (jubileum J.C. de Bruine) 10.00 uur J.C. de Bruine;
19.00 uur "Vorden zingt in de Dorpskerk" m.m.v. ds. C. Maris, Silvol-
de.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 augustus 10.00 uur ds. P. Bochanen, Dinxperlo.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 augustus 10.00 uur ds. J. Enderlé, Elburg; 19.00 uur "Vor-
den zingt in de Dorpskerk", zangdienst, voorganger ds. C. Maris, Sil-
volde.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 augustus 10.00 uur Pastor Lamers, m.m.v. Herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag24 augustus 17.00 uur Eucharistieviering. Heren.
Zondag25augustus 10.00 uur Eucharistieviering. Dames.

Weekendwacht pastores
25-26 augustus G. Zweers, Hengelo, tel. (0573) 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 of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
24-25 augustus J.H.H, de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon
(0314) 62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Weh-
me)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel.
(0575) 55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30550.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open TafeJ iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden
een dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen_vopj^Oudercn_(M,,B_.y.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

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

• Boedeldag op zaterdag 24
augustus a.s. aan de Schutte-
straat 20 te Vorden. Aanvang
9.00 uur. Komt allen! Orga-
nisatie: Veiling Commissie Vor-
den.

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

• Cursus pottenbakken op
woensdag- en donderdag-
avond. Aanvang september. In-
fo: Potten bakkerij Erik Windig,
ZE. weg 44, Baak, tel. (0575)
44 19 95.

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

• Meditatie-thema-ochten-
den. Info: Alianne Koning, tel.
(0573) 45 01 27.

• Cursus Mandala-tekenen.
Start half sept. ma-mid. óf
dins.av. nog enige plaatsen vrij.
Info: Margriet (0573) 43 29 74.

• Te koop wegens verhuizing:
3 jaar oude Miele trommel-
droger, afvoer, type Sirocco A;
met Miele serviceverzekering-
certificaat. Tel. (0575) 55 14 32.

• Te koop: aardappelen; di-
verse soorten groenten en
fruit. Volop prei-, andijvie- en
boerenkoolplanten. André Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden,
tel. (0575) 55 68 76.

• Wij bieden een mogelijkheid
voor een tweede inkomen
vanuit huis. Parttime, geen in-
pakwerk. Tel. (0575) 52 22 91.

• Cursus met kristallen en
edelstenen voor inzicht en he-
ling. Info: Alianne Koning, tel.
(0573) 45 01 27.

• Na de vakantie lekker aan
de eigen koffie. Deze maand in
de reclame Residentiekoffie,
ook cafeïnevrije koffie! We-
reldwinkel Vorden.

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

• Verse snijbloemen van ei-
gen land. Ook zonnebloemen
en andere snuisterijen. Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

• Gevraagd: zelfstandige
hulp voor huishoudelijk werk,
voor 2 x 4 uur in Wichmond
(buitengebied). Tel. 44 16 29.

• Gevraagd: hulp 25-45 jaar,
voor 3 a 4 uur per week voor
het schoonhouden van een re-
cent gebouwde bungalow.
Geen kleine kinderen meer
aanwezig. Indien nodig ge-
haald en gebracht. Brieven on-
der nr. V 25-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Residentiekoffie ook lekker
in je vakantiekloffie. Wereld-
winkel Vorden.

• Gezocht: nette hulp voor
huishoudelijk werk, in buiten-
gebied. Tel. (0575) 43 19 16 /
43 12 04.

• Gezin in Wichmond zoekt:
ervaren hulp in de huishou-
ding voor circa 6 uur per
week. Tel. 06 51084176.

• Vanaf dinsdag 10 september
start ik weer met Tarot-cur-
sussen, voor beginners en
gevorderden op de dinsdag/
woensdag/donderdag, och-
tend- of avondcursussen. Voor
informatie en opgave: Joke
Kempers, tel. (0575) 44 19 39.

• Theater Onder de Molen,
verhalen en muziek, woens-
dag 21 augustus, 20.00 uur.
Reserveren via (0575) 55 69 87
of de WV (0575) 55 32 22.

Adverteren
in Contact?
Vraag naar de vele
mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities.

Paardenbrok:
Besterf/ Havens

Equiral Horse-Power

Hartog Kasper Fauna Food

Fyto Dodsen & Morrel

)
Afgehaald bij:

VEEVOEDERHANDEL

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

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

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

Reparatie • in- en verkoop
• radio en t/

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rij n weg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Cultuur snuiven in

Turkije?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

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

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

VIVE LA FRANCE-WEKEN
Geldig maandag 19 t/m zaterdag 24 augustus.

Versgesneden

spitskool
400 gram

H 99
Ui

Franse

perzikkwark
beker

4 en
1 •

Hagelwitte
bloemkool
per stuk

AQQ
W?

Nieuw . . .

salade mediterranea
200 gram €

4. 40
1 *

Chiquita

bananen
€

Vanuit de Franse zomerzon . . .
nectarines
5 voor .. €

Vers gesneden . . .

soepgroenten OP Franse w^ 200 gram

JQQ
1 r °

- -

0.

Groenteman Vorden
Fredd\e Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1 6 1 7

De Echte Groenteman springt eruit in groenten en fruit.

C " • ^

Sinaasappel-
bavaroisevlaai

590 O9O
m groot € Om

^ J

( ^

Kersenvlaai
590

•
k. }

C ' : • ' ' : . ' ' : ' ^

Vordense stoet
•f60

nu € mm
\^ ' • • • • . J

Aanbiedingen geldig van 19 t/m 26 aug. 2002.

Echte Bakker Qpl
VAN ASSELTllB

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

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

Kijk voor nieuws ook op;

www.contact.nl

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 wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
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Daar ben je dan
Ontluikend als een bloem

Stralend als de zon
Ons grote geluk.

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze
zoon

Wouter Bouwe

Wouter is geboren op 3 augustus 2002.

Kees en Aline Hofstee-Koerselman

J; Pieter de Hoochstraat 32
J 7731 MD Ommen

Tel. (0529) 45 52 45

»,..

. . . T
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We zijn ontzettend blij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Linda

Zij is geboren op 15 augustus 2002 om 16.06 uur,
weegt 4140 gram en is 55 cm lang.

Gertie, Annemarie en Margo
Oldenhave-de Gelder

Biesterveld 90
7251 VT Vorden
Tel. (0575) 55 28 41

> . $

• - -,,:

Na maandenlange binnenpret, |
is het eindelijk zover.

Ik wil jullie laten horen,
dat ik ben geboren.

Michelle

op 15 augustus 2002.
Ik ben 52 cm groot en weeg 3530 gram bloot

i i
Mijn papa en mama zijn
Eddie en Mieke Beeftink

fj HetGulik11
;; 7251 CS Vorden ;{:
| Tel. (0575) 55 38 47 ;j;

Als je beschuit met muisjes komt eten,
laat het ons dan even weten.

- - - - v

.... . ... 5^
®
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Nu stap je dan de grote wereld binnen,

als pasgeboren kind op een planeet.
Nu gaat dan de grote reis beginnen,
de lange weg die ook wel leven heet.

Wij zijn blij en gelukkig met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Janita

Stefanie

Zij is geboren op 16 augustus 2002 om 17.45 uur.

. Peter, Folina en LJsanne Loman

Smidsstraat 8
7251 XS Vorden

Wilt u Stefanie komen zien, bel dan even,
anders slaapt zij misschien. Tel. (0575) 55 41 60

:

:•!•:i Jan van Bommel
en

Jolanda Plantfeber

gaan trouwen op 30 augustus 2002 om 14.00
uur in het gemeentehuis van Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 16.00 tot 17.30 uur bij „De Boggelaar",
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld.

Ons adres blijft:
De Steege 9
7251 CK Vorden

Wij gaan trouwen!

Daniël Loor en Christi Lotterman

Op 29-08-2002 om 13.30 uur zullen wij elkaar
het ja-woord geven in Kasteel Vorden te
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
19.00 uur in de Nederlands Hervormde kerk
aan de Dorpsstraat te Vorden.

Gelegenheid om te feliciteren van 20.30 tot
22.00 uur in „de Brug", Thorbeckesingel 2 te
Zutphen.

Ons adres wordt:
Simplonbaan 621
3524 GK Utrecht

:i

- - - - - - -

Het verlies was er
al voor het einde.
Het verdriet alvorens
het afscheid kwam.
Een liefdevol leven is voltooid.

In volle vrede is van ons heengegaan onze lieve moe-
der en oma

Margaretha Wilhelmina Jansen
weduwe van Albertus Johannes Zeevalkink

* 21 november 1914 113 augustus 2002

Warnsveld: Wil Dijkstra-Zeevalkink
Auke Dijkstra

Aldo en Tineke, llse, Taco

Ankeveen: Bea Pelgrum-Zeevalkink
Henk Pelgrum

Michiel, Wouter

Glimmen: Herbert Zeevalkink
Loes Zeevalkink-Huising

Dagmar, Inger, Björn, Majbritt

Correspondentieadres:
Vordensebinnenweg 64
7231 BE Warnsveld

De begrafenisplechtigheid heeft zaterdag 17 augustus
plaatsgevonden te Vorden.

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten
U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575)55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

<^S®SSS®S®®S@®S®®®SS®S«®S®!S®S«S®S®».- >

Privé
piano/orgelles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Telefoon (0575) 52 93 6O

Oosterse sfeer proeven
in eigen land.

Gebraden varkensrollade 4 29
€ l.100 gram

* Satévlees
met gratis satésaus
500 gram

005•

••700 gram €

075
•

Kip-vruchtensalade 4 05
100 gram € mm

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres v ( x > r :
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'i)c Mars' t.o. Woonboulevard Kijerkamp)

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

• 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 /k ,.,
Telefoon (0575) 55 29 28 mH^,



oRDEN

• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur

• woensdag
van 14.00 tot 17.30 uur

• donderdag
van 14.00 tot 17.30 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 20.30 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

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

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de feestweek in Wichmond - Vierakker gelden de volgen-
de verkeersmaatregelen:
- afsluiting van de Lindeselaak met uitzondering van bestemmingsver-

keer van zaterdag 24 augustus tot en met zondag l september;
- afsluiting van de Baakseweg vanaf de rotonde tot aan de Riethuisweg

op zaterdag 24 augustus;
- afsluiting van de Dorpsstraat, de Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat

tot de Baakseweg, de Vierakkersestraatweg vanaf de Baron van der
Heijdenlaan tot de Boshuisweg op zaterdag 31 augustus van omstreeks
12.30 -15.30 uur;

- een parkeerverbod voor de Beeklaan vanaf zaterdag 24 augustus tot en
met zondag l september tussen 19.30 en 23.30 uur.

In verband met de wielerronde van Wichmond zij de Dorpsstraat, de
Hackforterweg, de Baron van der Heydenlaan, de Beeklaan en de Vierak-
kersestraatweg op woensdag 28 augustus gedeeltelijk afgesloten.

In verband met een buurtfeest is de Steege tussen de huisnummers 14 en
24 op zaterdag 24 en zondag 25 augustus van 10.00 tot 10.00 uur afge-
sloten.

In verband met herstraatwerkzaamheden is het Wiemelink, tussen de
Boonk en de Mispelkampdijk, vanaf maandag 2 september tot en met
vrijdag 8 november, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten.
Aanwonenden blijven gedurende deze werkzaamheden, zij het met eni-
ge hinder, bereikbaar.

OUWAANVRAGEN

plaats
Kapelweg 6,
Vierakker
Wildenborch-
seweg 18

aanvrager
P.J.M. Hoogland

K.J. van der Veen

inhoud
Vernieuwen van
een berging/garage
Verbouwen van
een woning

datum ontvangst
07-08-2002

13-08-2002

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis. Burge-
meester en wethouders kunnen deze aanvragen met toepassing van ar-
tikel 50, lid 4 Woningwet amandelen omdat de bouwplannen in over-
eenstemming zijn met zowel het geldend- als het in voorbereiding zijn-
de bestemmingsplan.

OUWVERGUNNINGENm~

plaats aanvrager

Hoge Slagdijk 2 A.F. Meijerink

Ruurloseweg 72 JA. Boehmer

inhoud vrijstelling

Verkleinen van Overgang naar
2 bijgebouwen woondoeleinden

Vergroten van
een woning

Hackforter-
weg 20,
Wichmond

Kruisdijk l

J.J.B.M. Wolbrink Vergroten van
een woning

Maatschap
Wagenvoort

Vergroten van
een veldschuur

LOOPVERGUNNINGEN

plaats

Kapelweg 6,
Vierakker

aanvrager inhoud

PJ.M. Hoogland Geheel slopen van een berging

Okhorstweg 6, W. van Til
Wichmond

Hogeslagdijk 2 A.F. Meijerink

Geheel slopen van 2 varkensschuren,
een hygiënesluis, alle voersilo's en
4 kuilvoerplaten

Geheel slopen van een varkensstal,
een zeugen biggenstal en
een zeugenstal

EBRUIKSVERGUNNINGEN

plaats aanvrager inhoud

Galgengoor- GJ. Nijenhuis Gebruik tent op 23 en
weg 12 24 augustus 2002

C Holskamp- W. Lichtenberg Gebruik tent op 31 augustus
weg en l september 2002

Feestweide bij Estate Events Gebruik tent als restaurant
Kasteel Vorden VOF en twee tenten als expositieruimte

van 18 tot en met 22 augustus 2002

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

'ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden,

ligt met ingang van 23 augustus 2002 tot en met 20 september 2002 ter
inzage

een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van:
F.L.B. Interland B.V., Postbus 39, 7240 AA Lochem, voor het oprichten van
een inrichting voor de in- en verkoop van persoonlijke beschermingsma-
terialen en incontinentiemiddelen en ontwerp en kleinschalige produk-
tie van incontinentiemiddelen (textiel), volgens het Besluit detailhandel
en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
als Dienstenweg 9 te .

LEDINGINZAMELING

Op dinsdag, 3 september a.s.zamelt de organisatie Stichting Sociaal me
dische Hulpverlening Oost-Europa kleding in de gemeente Vorden in.

afval a part f u
MOOIMEEGENOMENVT

OROINTI-, FRUIT-
• N TUINAFVAL

APART

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF



Dr. Haas
huisarts

AFWEZIG

van 26 augustus
t/m 9 september

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Albers/Tanis,

tel. 55 12 55

nordeuren

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

GEMEENTE
VORDEN
BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken de
ontvangst bekend van het verzoek van aannemersbe-
drijf H.J. Ruiterkamp B.V. om vrijstelling ex artikel 19 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestem-
mingsplan "Lindense molen 1980" voor het gedeel ver-
nieuwen en vergroten van een woning op het perceel
Lindeseweg 31.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente
Vorden verlenen burgemeester en wethouders inspraak
en leggen het verzoek met ingang van maandag 26 au-
gustus tot en met 22 september 2002 ter inzage op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek, gedu-
rende de openingstijden.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen be-
langhebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan hun
college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis
(maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot
12.00 uur en woensdagmidddag van 14.00 uur tot 17.00
uur) over het verzoek van gedachten wisselen met amb-
tenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening.

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

Vorden, 21 augustus 2002,

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Wees en Vleeswaren

Runder sucadelappen ug c 4."

Hamlap of fricandeau

Gelderse schijven

ikg€4."

Rundersaucijzen

5 voor €

8 voor €

Weekpakket vleeswaren:

100gr FRICANDEAU c lJ j

100 gr SCHOUDERHAM € l ,12

100 gr BOERENMETWORST € l.12

Elke week op de markt in Vorden

Q Bolcnrvsdnt ^T •
Bloemen en planten

* Zonnebloemen QÜQ
per bos

0 Anjers
2 bossen

« Rozen
bos a 20 stuks

\Jm

3.99
4?9

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt.

A.s. donderdag verkoop bij
De Wehme.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

• 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

L I T I E
POLITIE
VOOR BURGERS
Het regiokorps Noord en Oost Gelderland
wil burgers in het kader van gebiedsge-
richte veiligheidszorg graag betrekken bij
het werk van de politie. Om onze burgers
meer en beter inzicht te geven in het poli-
tiewerk, heeft het team Vorden/Warns-
veld/Steenderen een speciale 'cursus'
ontwikkelt. In deze 'cursus' kijkt u achter
de schermen van de politieorganisatie.

Gedurende de cursus 'Politie voor Burgers'
zult u veel horen, zien en meemaken over het
werk van de politie in uw eigen woonomge-
ving, maar ook over het werk van specialisten
die werkzaam zijn binnen de gehele politie-
organisatie. De volgende onderwerpen zullen,
verspreid over 10 avonden, gebracht worden.

Onderwerpen:
1. De politieorganisatie -Gebiedsgericht

werken
2. Selectie en opleiding - Team bedrijfs-

opvang - Milieu
3. Bezoek aan Regionale Meldkamer te

Apeldoorn
4. Bezoek aan IBT Centrum Kootwijk:

Aanhouding en zelfverdediging
5. Bezoek aan IBT Centrum Kootwijk:

FATS - Schieten
6. Het doen van aangifte (casus) -

Behandeling van de aangifte bij het
Justitie - Slachtofferhulp

7. Verkeersongevallendienst - Verkeer en
alcohol (op bureau team Zutphen)

8 Recherche en zeden - Technische
recherche (op bureau technische
ondersteuning Apeldoorn)

9. Preventieadvies - Vrijwillige politie
10. Persvoorlichting - ME (mobiele eenheid)

grootschalig optreden - AE (arrestatie
eenheid) - Hondengeleider.

©ffil

'Politie voor Burgers' is, een voor ons logi-
sche, volgende stap in het traject van ge-
biedsgerichte politiezorg. Willen we veiligheid
en leefbaarheid een leidend motief in ons
werk laten zijn en integrale gebiedsgerichte
politiezorg met een probleemgerichte aanpak
bieden, dan kan dat niet anders dan samen
met diverse bondgenoten.

'Politie voor Burgers' stelt u in de gelegenheid
om te zien hoe de politie werkt en hoe we nog
beter kunnen samenwerken. De leerervarin-
gen in de 'cursus' zullen wederzijds zijn. Niet
alleen zult u van de cursusleiders leren, zij zul-
len ook veel van u en uw ervaringen leren. Bij
voldoende deelname start de cursus eind
september 2002. Telkens op donderdag-
avond zal de 'cursus' worden gegeven in de
brandweerkazerne van Vorden. Er worden 10
voorlichtingsavonden en een afsluitende
avond verzorgd gedurende maanden sep-
tember, oktober en november. Het maximale
aantal deelnemers is 20 personen. De in-
schrijving is voor alle burgers woonachtig in
de gemeente Vorden met een minimale leef-
tijd van 18 jaar.
Inschrijving voor enkele deelnemers is nog
mogelijk.

Mocht u belangstelling hebben voor deze
'cursus' dan kunt u zich middels onderstaand
formulier opgeven. Deze kunt u toesturen,
voor 7 september 2002, aan:

Politie team Vorden / Warnsveld / Steenderen
T.a.v. Jack Witmarsum / Rob te Boome
Raadhuisstraat 5, 7251 AA Vorden

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u, tij-
dens kantooruren, contact opnemen met
wijkagent Jack Witmarsum of Rob te Boome.
(telefoonnummer 0900-8844).

Ik geef mij op voor de cursus 'Politie voor Burgers'
Mijn naam is:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Beroep: _____

Telefoon:



Uitslag V.O.V. aktie gratis toegangs-
bewijzen Country Living Fair

Uit de vele honderden ingeleverde deelnemersbonnen zijn de volgende prijswinnaars getrokken:

G. van Til-Straatman
M.Taylor
Bejamins
Zents
H J. Gerritsen
Keureritjes
Rolf Voerman
M.H. Loman
Riske Legtenberg
L. Visscher
M. Lauckhart
R. Hendriksen
A. Ooms
R.Siemerink
Wies Roenhorst
R. Heuvelink
Herman van Heerde
H. Meulenbrugge
Nel Alberts
H. Grootbod-Andriessen

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Hengelo (Gld)
Vorden
Hengelo (Gld)
Hengelo (Gld)
Vorden
Hengelo (Gld)
Warnsveld
Vorden
Hengelo (Gld)
Steenderen
Hengelo (Gld)

H. Bremer
Petera Wentink
J.D. Bouwmeester
K. Kappert
A.G. Bosman
H.J. Beerning
P. de Kiewit
F. Oostenenk
ten Have
R. Bonekamp
A. van Silfhout
R. Hanskamp
J. Markewerfs
C. Notten
Lettink
B. Altena
G. Vriezekolk
R. Talen
F. Heusinkveld
E. Weernink

Wichmond
Vorden
Ruurlo
Kranenburg
Vierakker
Vorden
Barchem
Vorden
Vorden
Zutphen
Wierden
Ruurlo
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Ruurlo

De prijswinnaars hebben hun toegangsbewijzen reeds ontvangen

Halen we de 750 'Beterwater!'-
Idaagbrieven'?
Naar verwacht zal de werk-
groep 'Beterwater!' in de
maand september de albums
met vele honderden klaagbrie-
ven kunnen aanbieden aan de
Raad van Bestuur van Vitens, de
leverancier van ons water.

Brieven waarin veel verdriet en er-
ge.rnis onder woorden zijn ge-
bracht over tegenvallende smaak,
onverwachte reparaties en heel
veel extra kosten. De actie van de
werkgroep had als eerste doel die
vele klachten en frustaties over de
houding van een monopolistisch
bedrijf te bundelen en over te
brengen aan de mensen die in dat
bedrijf het beleid bepalen.
Dat eerste doel is al ruim bereikt.
Op dit moment zijn, alleen dank-

zij wekelijkse artikelen in 'Con-
tact', in totaal al 622 van deze
klaagbrieven geschreven en inge-
leverd. Een duidelijk bewijs hoe
zeer de slechte kwaliteit van het
leidingwater de gemoederen in
Vorden bezighoudt. Het is name-
lijk uniek dat zoveel mensen de
pen hebben gepakt om te proteste-
ren tegen een misstand.

De werkgroep vindt echter dat
zo'n actie niet eeuwig door kan lo-
pen en wil op 11 september a.s. de
albums met protestbrieven klaar-
maken voor aanbieding. Dat wil
zeggen dat nog tot die datum
klaagbrieven geschreven kunnen
worden. Brieven waarin u, de-
snoods in enkele regels, uw me-
ning geeft over het water dat uit

uw kraan komt. Modelbrieven lig-
gen klaar in de hal van Super de
Boer en in de hal van de Openbare
Bibliotheek in Vorden en kunnen
worden gedeponeerd in de bussen
die daar te vinden zijn.
De werkgroep 'Beterwater!' hoopt
op nog1 een flink aantal reacties
van mensen die het 'allang van
plan waren maar het nog niet heb-
ben gedaan'.

Het zou fantastisch zijn als ook
door uw brief straks in totaal zo'n
750 reacties van inwoners van Vor-
den het overtuigende bewijs vor-
men dat er echt op redelijk korte
termijn voor dit ernstige waterpro-
bleem een oplossing moet worden
gevonden. Bedankt voor uw mede
werking.

Laatste keer Dinie Hiddink
De Achterhoekse verhalenver-
telster Dinie Hiddink is dit zo-
merseizoen nog een keer te
zien in Theater Onder de Molen
in Vorden. Woensdagavond 21
augustus zal ze weer enkele hi-
larische verhalen vertellen die
ze voor het grootste gedeelte al-
lemaal zelf geschreven heeft.

Het optreden van Dinie Hiddink
maakt onderdeel uit van de zo
merserie 'Verhalen en muziek'. le-
dere woensdagavond in de maan-

den juli en augustus opent
Theater Onder de Molen haar deu-
ren. Naast Dinie Hiddink is ook
goochelaar Wim Hooghiemstra
van de partij. Ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van het
theater heeft hij enkele nieuwe
trucs aan zijn optreden toege-
voegd.
De schrijver Peter Hoefnagels zal
een verhaal vertellen uit één van
zijn romans. Hij doet dit in combi-
natie met het zingen van enkele
jazzstanderds. Peter Hoefnagels

wordt bijgestaan door theateror-
kest The Mills Fathers. Dit orkest
bestaat woensdagavond uit Pieter
Sanders (piano), Karel Heidenis
(basgitaar) en Tony 'Toots' Fraas
(accordeon). Cabaretier Peter Bes-
selink maakt de avond compleet
en heeft door middel van zijn won-
dertelefoon contact met niemand
minder dan Herman Brood.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den.

Sportievelingen(M/V) gezocht!
Is men graag sportief bezig in
een gezellig omgeving en is
teamsport iets voor u, kom
handballen bij Handbalvereni-
ging Blauw-wit!

Blauw-wit heeft teams in bijna alle
leeftijdscategorien, maar om dit
zo te houden is men hard op zoek
naar nieuwe leden voor de dames-
teams. Dus is men benieuwd wat
handbal nou precies is of heeft

men al eens gehandbald en wil
men de draad weer oppakken?
Kom rustig eens meetrainen.

Bezoek de website op
http://www.blauwwit.tk.

Cursus 'Eerste hulp bij kinderongevallen'
Vereniging Kruiswerk Oost-Gel-
derland organiseert in samen-
werking met Rescue, een gespe-
cialiseerde organisatie voor
spoedeisende hulpverlening,
een cursus van drie avonden
voor ouders en verzorgers van
baby's en kinderen tot 14 jaar.

Tijdens de cursus leert men spe
ciale kennis en vaardigheden
waarmee men in acute situaties
juist kan handelen. De onderwer-
pen die aan bod komen variaren

van schaafwonden tot koortsstui-
pen, van bloedneuzen tot levens-
bedreigende situaties. Men leert
welke gevaren bij welke leeftijd ho-
ren en men inventariseert de risi-
co's in en om het eigen huis. Na
het volgen van deze cursus kan
men bewuster en met meer zelf-
vertrouwen handelen.
De cursus is voor ouders/verzor-
gers van kinderen tot 14 jaar. De
cursus bestaat uit drie bijeenkom-
sten van 21/2 uur.
De cursus wordt gegeven in Doe

tinchem en Zutphen.
Doetinchem op 25 september, 2, 9
oktober.
Zutphen op 28 oktober, 4, 11 no-
vember.
De sluitingsdatum is 11 septem-
ber.
Voor aanmelding en nadere infor-
matie over de cursus en het lid-
maatschap kan men contact opne
men met Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland te Doetinchem.
Het mailadres is info@vereniging-
kruiswerk.nl.

VHS++ Voetbaltoernooi
bij V.V. Zelhem
In het kader van de gemeente-
lijke herindelingen organiseert
de Voetbalvereniging Zelhem
op zondag 25 augustus a.s. het
VHS++ Bronckhorst voetbal-
toernooi.

De standaardelftallen van Baakse
Boys, Keyenburgse Boys, PAX, V.V.
Steenderen, V.V. Vorden en V.V. Zel-
hem strijden om de VHS++ Bronck-
horst bokaal, welke beschikbaar is

gesteld door de gezamenlijke ge
meentebesturen, zoals deze des-
tijds wilden fuseren in de VHS++
gemeente.

Het toernooi zal worden gespeeld
op de voetbalvelden van Voetbal-
vereniging Zelhem: Sportpark De
Pol. De prijzen zullen 's middags
uitgereikt worden door burge-
meester Heere van gemeente Zel-
hem. De entree is gratis.

Kies eens voor een
kamerkoor
In de regio is er sinds een jaar
of tien een kamerkoor wat
zingt onder leiding van Martin
Versluis, zangpedagoog.

Elke dinsdagavond vanaf septem-
ber tot en met mei/juni wordt er
gerepeteerd op "de Vijfsprong",
Reeoordwerg no. 2 te Vorden.

Onder een kamerkoor verstaat
men een betrekkelijk klein ensem-
ble dat bijna reeds uit "gemengde"
stemmen bestaat, d.w.z. vrouwen-
en mannenstemmen. Zelden zijn
er meer dan zestien tot twintig

medewerkenden, onder wie alle
stemsoorten vertegenwoordigd
zijn.
De "Martin's Scholars" (zo heet de
groep) zoeken geoefende zangers
en zangeressen die het noten-
schrift min of meer beheersen.
De muziek welke de "Martin's
Scholars' zingen komt uit verschil-
lende stijlperioden.

Mocht men de komende winter
echt eens wat anders willen dan
zou men u graag willen verwelko-
men op de dinsdagavonden in de
maand september.

Open fuchsiatuin
Voor de honderden mensen die
jaarlijks een bezoek aan de tuin
brengen houdt de Familie Els-
man ook dit jaar weer een open
tuin.

Deze is op zaterdag 24, zondag 25
en maandag 26 augustus a.s. Er
zijn vele soorten fuchsia's, gerani-
ums en diverse soorten kuipplan-
ten te zien in de tuin aan de Baron
v.d. Heijdenlaan 24 te Wichmond.

Laatste open morgen
't Zunnehöfken
De Werkgroep van Kruiden 't
Zunnehöfken opent donder-
dagmorgen 22 augustus voor
het laatst van dit seizoen haar
poortje.

Men krijgt dan natuurlijk weer
een kruidenhapje aangeboden en
de informatie die men wil horen
over de meer dan 150 soorten
kruiden en planten.
Tegen een kleine vergoeding kan
men eigen fles kruidenazijn vul-
len of e.v.t. stekjes of plantjes mee
nemen.
De Werkgroep die zich ten doel
stelt van het promoten van krui-

den en oude gewassen, uit lang
vervlogen tijden, kunnen terug
zien op een plezierig seizoen,
waarin zij veel geïnteresseerde be
zoekers heeft ontvangen. Uit alle
windstreken kwam men in grote
getale naar Zelhem.

De openbare kruidentuin is dage
lijks geopend en vrij toegankelijk,
door de verharde paden is het ook
geschikt voor rolstoelen. De rol-
stoel bezitters stellen dit erg op
prijs.
De tuin is te vinden aan de Pier-
sonstraat naast het NPB gebouw
en nabij de Rabobank.

Weerbaarheid en zelf-
verdediging voor kinderen
Sommige kinderen hebben vol-
doende zelfvertrouwen, andere
kunnen wel een steuntje in de
rug gebruiken. Gebrek aan zelf-
vertrouwen kan zich op uiteen-
lopende manieren uiten. Het
ene kind wordt slachtoffer van
pesterijen, het andere wordt
juist een pestkop of een vech-
tersbaar. Weer anderen trekken
zich terug en hebben nauwe-
lijks sociale contacten.

Vereniging Kruiswerk Oost-Gelder-
land organiseert de cursus 'weer-
baarheid en zelfverdediging'. In
deze cursus leren kinderen hun
zelfvertrouwen vergroten, zowel
op lichamelijk als mentaal vlak.
De cursus bestaat uit tien bijeen-
komsten van elk twee uur.

Waar en wanneer voor de cursus
voor 10 tot 12 jarigen:
In Doetinchem start de cursus op
maandag 30 september.
In Zutphen start de cursus op dins-
dag l oktober.
De aanmelding sluit op donder-
dag 13 september a.s.
Waar en wanneer voor de cursus
voor 13 tot 15 jarigen:
In Doetinchem start de cursus op
maandag 30 september.
In Zutphen start de cursus op dins-
dag l oktober.

Voor meer informatie over de cur-
sus of het lidmaatschap, of voor
aanmelding voor de cursus infi via
info@verenigingkruiswerk.nl ofte
lefonisch Vereniging Kruiswerk
Oost Gelderland.



HERNIEUWDE PROCEDURE

Burgemeester en wethouders maken bekend met vrij-
stelling ex artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening medewerking te willen verlenen aan het
plan voor de nieuwbouw/uitbreiding van het woonzorg-
complex 'de Wehme' in de vorm van de bouw van 42
huurwoningen op het westelijk terreingedeelte van het
woonzorgcomplex, plaatselijk bekend Nieuwstad/Pas-
torieweg te Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen
en de ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstelling ligt
met ingang van maandag 26 augustus tot en met 22
september 2002 voor een ieder ter inzage in de biblio-
theek en op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mo-
gelijkheid gedurende die periode schriftelijk zienswijzen
aan ons kenbaar te maken. Degenen, die tijdens de eer-
ste procedure een zienswijze hebben ingediend en hun
zienswijze willen handhaven of aanvullen, dienen op-
nieuw schriftelijk te reageren.

Vorden, 21 augustus 2002,

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Bansschool
Bouman

STIJLDANSEN & LINE DANCE
Vanaf september starten wij weer met onze nieuwe danscursussen

in de volgende plaatsen:

STEENDEREN, HENGELO (Gld.) EN ALMEN
met cursussen voor tieners en paren, voor zowel beginners als gevorderden.

Vrijdagavond
Hengelo (Gld.)

Zon<
Steendei

Dinsdagavond
Almen

Maandagavoi
Steender

Zaal „Wolbrink"
Inschrijving stijldansen
vrijdag 30 augustus en 6 september
van 19.00 tot 20.00 uur.

Zaal „De Beven Steenen"
Inschrijving stijldansen
zondag 1 en 8 september
van 19.00 tot 20.00 uur.

Zaai „De Nieuwe Aanleg"
start line dance
dinsdag 3 september aanvang 19.30 uur.

Zaal „De Seven Steenen"
start line dance
maandag 2 september aanvang 19.45 uur.

Telefonische inschrijving en informatie mogelijk dagelijks vanaf 18.00 uur
op telefoonnummer (0575) 57 24 62 • Inschrijfgeld €5,- p.p.

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

Heeft u geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Bistro de Rotonde-kok voor u koken!

ledere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor€ 6,00

Dagmenu van 20 augustus t/m 23 augustus 2002
Dinsdag 20 aug. wiencr schnit/el met gebakken aardappels en groente /

ijs met slagroom.

Woensdag 21 aug. minestronesoep / saté met pindasaus, friet en sla.

Donderdag 22 aug. zalmfilet met aardappel'puree en groente / pudding met
slagroom.

Vrijdag 23 aug. champignonsoep / runderworst met crèmespina/ie en
röstiaardappels.

Dagmenu van 27 t/m 30 augustus 2002
Maandag 26 aug.
Dinsdag 27 aug.

gesloten.

wiener schnitzel met groente en aardappels /
ijs met slagroom.

Woensdag 28 aug. preisoep / vietoriahaars met aardappelpuree en groente.

Donderdag 29 aug. jagerragout met varkensvlees, rijst en sla / pudding met
slagroom.

Vrijdag 30 aug. knofloopsoep / spies de rotonde met aardappels en groente.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorhellen. Telefoonnummer 55 15 19
Ophalen is vanaf 17.00 uur maar u mag het ook hij ons opeten!

Adverteren in
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities



Voetbalclub "Ratti" en "Vorden
gaan samenwerking voor de
jeugdafdelingen aan

Met de ondertekening van een
convenant door de jeugdvoor-
zitters van de voetbalclubs "Rat-
ti" en "Vorden" resp. Wim Gud-
de en Gerrit Koerselman, ( zie
foto) hebben de beide clubs ver-
klaard een samenwerking aan
te gaan voor de jeugdafdelin-
gen. Met andere woorden het
convenant behelst een bevesti-
ging van de afspraak die de
clubs gezamenlijk hebben ge-
maakt.

In een gesprek met de beide jeugd-
voorzitters, gaven zij tekst en uit-
leg over het "waarom" van deze sa-
menwerking en hoe één en ander
er in de praktijk gaat uitzien. Hoe
wel de doelstelling is een samen-
werking voor spelers tot en met de
A- junioren, wordt in eerste in-
stantie ( seizoen 2002- 2003) uitge-
gaan van de "A" en "B" junioren.
Het ligt in de bedoeling dat het B-
team ( leeftijd ca. 14/15 jaar) gaat
trainen bij "Ratti" onder leiding
van de trainers Stefan Fleming en
Gerard Waarle. Deze "B" -junioren
spelen in competitieverband bij
"Vorden" in de shirts van "Ratti"!

Bij de "A"- junioren ( 16-18 jaar)
zijn de rollen omgekeerd. Deze
jongens trainen onder leiding van
LUC van Amerongen bij "Vorden"
en spelen hun competitiewedstrij-
den bij "Ratti" in de geelzwarte
kleuren van "Vorden"! Tijdens een
evaluatiegesprek dat in de winter-
maanden zal worden gehouden,
zal worden bekeken of het nood-
zakelijk is om bovengenoemde
constructie om te wisselen.

Gerrit Koerselman: "Het initiatief
om tot deze samenwerking te ko-
men is van ons uitgegaan. In no-
vember jongstleden hebben wij bij
"Ratti" geinformeerd of ze interes-
se hadden voor een oriënterend
gesprek. De reden daartoe was dat
we het afgelopen seizoen geen "B"-
team meer konden formeren.
Daar lag een aantal redenen aan
ten grondslag, jongens die liever
op een motortje gingen crossen of
gewoon geen zin meer hadden om
te voetballen.

We hadden wel voldoende jongens
in de leeftijdsgroep 12/13 jaar. Die

konden we echter niet naar de "B"-
junioren doorschuiven. Dat was
voor deze jongens gewoon fysiek
niet haalbaar. Daar lag eigenlijk de
kiem om tot een soort samenwer-
king te komen. Vanuit de jeugd-
commissie heeft onze jeugdcoor-
dinator Henk Steenblik contact ge-
zocht met de voetbalclubs "Socii",
Baakse Boys en "Ratti". De eerste
twee vielen al direct af, omdat zij
zelf al een samenwerking gepland
hadden.", aldus de jeugdvoorzitter
van "Vorden".

Wim Gudde: "Het telefoontje van
"Vorden" verraste ons in eerste in-
stantie. We hadden wel eens in-
tern over mogelijke samenwer-
king nagedacht, echter de nood-
zaak was er bij ons niet. Voor het
komende seizoen 2002/2003 had-
den we het "plaatje" eigenlijk al
voor elkaar. Genoeg spelers om elf-
tallen vanaf de F-tjes tot en met de
"B"-junioren te formeren. Een "A"
elftal kennen we niet bij "Ratti".
Jongens in de leeftijdsgroep 16-18
jaar hebben vaak een baantje op
zaterdag. Voor de drie jongens die
we in deze leeftijdsgroep hebben
en die toch wilden voetballen, kre-
gen we dispensatie om ze in de "B"
te laten spelen", zo zegt de jeugd-
voorzitter van "Ratti".

TOEKOMSTGERICHT
Toch was er bij beide clubs, nadat
"bewuste" telefoontje, wel terdege
interesse om eens toekomstge-
richt te gaan praten. Om te zoeken
naar de mogelijkheid om te zoe-
ken naar combinati-elftallen. Zo-
dat de jongens in hun eigen leef-
tijdsklasse kunnen voetballen. Ge
sprekken die in een bijzonder pret-
ttige sfeer verliepen, zo stelden on-
ze gesprekpartners. De jeugdbe-
sturen zijn niet over één nacht ijs
gegaan. Toen ze er onderling uit
waren hoe de constructie er uit
moest gaan zien, werd contact op-
genomen met de betreffende ou-
ders en de betreffende spelers. De
ouders toonden zich direct en-
thousiast.

Wim Gudde: "Sommige jongens
moesten eerst nog wel aan de ge
dachte wennen dat ze voortaan in
een ander shirt zullen gaan spe-

len. Verder voor hen geen enkel
probleem. De jongens van "Vor-
den" en "Ratti" kennen elkaar na-
tuurlijk wel. Soms samen naar
school, samen op dansles of soms
samen naar het Lido, noem maar
op". Op dit moment, een maand
voor de aanvang van de competi-
tie, beschikt het "combinatie A-
elftal over 16 spelers en het "B"
team over 18 spelers. "Niet teveel
spelers voor één elftal?, zo infor-
meerden wij.

Wim Gudde: "Ik denk het niet. Op
31 oktober aanstaande gaat het
klooster dicht. Momenteel voetbal-
len een aantal asielzoekers bij de
jeugd van "Ratti" en die vertrek-
ken helaas naar elders. De compe
titie telt voor beide juniorenteams
circa 22 wedstrijden. Ben je een
goeie speler, of een minder begaaf-
de voetballer, maakt allemaal niet
uit, elke speler krijgt in de compe
titie evenveel speelminuten", zo
zegt hij. "A"-junioren die op gege
ven moment naar de senioren
overgaan, gaan in principe weer te
rug naar hun eigen vereniging, of
ze moeten zelf anders beslissen.
Zowel Gudde als Koerselman be-
nadrukten met klem dat er van
"ronselen" beslist geen sprake zal
zijn..

In zijn totaliteit beschikt de voet-
balvereniging "Ratti" over 75
jeugdspelers. De voetbalclub "Vor-
den" heeft 180 jeugdleden. Samen
hebben de clubs zo'n 20 jeugdelf-
tallen. De constructie met de "A"
en de "B" junioren zou richting
toekomst ook voor kunnen komen
bij bijvoorbeeld de "D-tjes of de
"E"-tjes. Wanneer de ene club in
een bepaalde leeftijdsgroep te wei-
nig spelers heeft en de andere te
veel, zouden ook hier combinatie
elftallen kunnen ontstaan.

Gerrit Koerselman: "Ik sluit in de
toekomst zelfs niet uit dat er ooit
een dergelijke constructie voor de
senioren zal komen". Hoe het bal-
letje in de toekomst ook zal rollen,
Wim Gudde en Gerrit Koerselman
zijn er van overtuigd, dat met de
ondertekening van het convenant
er in Vorden een goede basis voor
de voetballende jeugd is gescha-
pen.

De Snoekbaars
Ondanks de hitte, hadden de deel-
nemers aan de viswedstrijd van de
hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" zondag toch flink beet. Er
werden in de Berkel maar liefst 78
vissen gevangen, die een ogenblik
later weer vrolijk verder konden
zwemmen. De totale lengte be-
droeg 1333 cm. De uitslag was als
volgt: l J. Groot Jebbink 17 stuks-
308 cm; 2 W. Vreeman 13 stuks-
214 cm; 3 D. Huetink 10 stuks 172
cm.

P.V. Vorden
De vlucht vanaf Reims ging over
een afstand van circa 360 kilome
ter. De vlucht werd gewonnen
door Herman Eykelkamp (incl. Te-
letex vermelding). De duif van Her-
man was maar liefst 9.999 duiven
te snel af! De uitslag was als volgt:
H. Eykelkamp l, 4, 8, 19; A en A
Winkels 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17,
20; Ashley Eykelkamp 6,13; J. Mey-
er 10; C. Bruinsma 12, 14; H. Stok-
kink 18. Het kampioenschap jonge
duiven Onaangewezen en Aange-
wezen werd gewonnen door de
combinatie A. en A. Winkels.

Tennis succes voor
Martine Dijkman
Als enige Gelderse jeugd tennisster
wist'de twaalfjarige Martine Dijk-
man vorige week tijdens de natio-
nale jeugdkampioenschappen op
tennispark Beekhuizen in Velp in
haar leeftijdscategorie door te
dringen tot de kwart finalewed-
strijden. In de kwartfinale stuitte
de talentvolle Vordense jeugdten-
nisster uit de buurtschap De Wil-
denborch, die bij de jeugd uitkomt
voor tennisvereniging Vorden, uit-
eindelijk op de latere nationale
jeugdkampioen René Reinhart.
Ondanks haar uitschakeling mag
het resultaat van Martine Dijk-
man best uniek worden genoemd.

Sander ten Have
beste buikglijder
Om een extra dimensie aan het
"Moonlight Swimming" te geven
organiseerde het badpersoneel
van het Vordense zwembad "In de
Dennen" zaterdagavond een wed-
strijdje "buikglijden". Hiervoor
was de lange mat uit het bassin ge
haald, op het "droge" gelegd en in-
gesmeerd met groene zeep. Hij of
zij die de grootste afstand glijdend
op de buik zou afleggen werd tot
winnaar uitgeroepen. Sander ten
Have werd winnaar; 2 Sebastiaan
Hamer; 3 Els Berenpas.

Voor het zwemmen bij "maan-
licht" waren zaterdag zo'n 350
personen op het bad blijven "han-
gen". Een zaterdag waar het aantal
toeschouwers de duizend ruim-
schoots overschreed. Er heerste
s"avonds een gezellig sfeertje in-
en rondom het bad. Voor deze ge
legenheid was het bad feestelijk
verlicht. DJ's zorgden voor leuke
muziek. Er was een barbecue en
"buitentemperaturen" om van te
smullen.

Socü* oefent
tweemaal
Vrijdag 16 augustus werd de eerste
oefenwedstrijd gespeeld tegen
DEO. Sociï onder leiding van de
nieuwe trainer Bart Haggeman
deed het vooral na de pauze goed.
Bij een ruststand van CM) was Sociï
na de thee en een goed gesprek
een maatje te groot voor DEO.
Tweemaal Roland Wolbrink en
een keer Jos Peters brachten de 0-3
eindstand op het scorebord.
Zondag 18 augustus werd onder
zomerse temperaturen geoefend
tegen Rietmolen. Al vroeg in de
wedstrijd kwam Sociï met 1-0 voor
door Jeroen Arends, deze voor-
sprong was van korte duur en even
later keek men zelf tegen een ach-
terstand aan, dit gebeurde twee-
maal, maar door Bert Klein Kra-
nenbarg en Henri Eggink wist
men het recht te trekken. In bles-
suretijd maakte Rietmolen 4-3 en
gaf dat niet meer uit handen. Aan-
komende dinsdag is Cupa de eer-
ste echte tegenstander voor de be
ker.

P.C. de Graafschap
Zaterdag 17 augustus waren de
Gelderse Kampioenschappen voor
pony's in Lichtenvoorde. Daar
werd Frederike Gotink met Amber
in de dressuur klasse M2 cat.C. Gel-
ders Kampioen.
Paulien Kouwenhoven met Navaro
een 6e prijs klasse B cat. E.
Tessa Roelofs met Droopy een 7e
prijs klasse B cat. C.
Lisanne Schippers met Pica een 9e
prijs klasse LI cat. E.
Lisette Bijenhof met Survivor een
7e prijs klasse L2 cat. D.
Bart Hartman met Jemer een 7e
prijs klasse Ml cat. D.
Carlijn Slijkhuis met Jungfrau een
10e pi. klasse M2 cat. E.
Zondag 18 augustus was er een
Bixie wedstrijd voor pony's in
Hummelo. Daar behaalde Sebasti-
aan Hamer met Yvonne een 2e
prijs dressuur en een 2e prijs bij
het springen.

Herhaalde oproep

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

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

Een deskundige en onafhankelijke
jury zal de optredens gaan beoor-

delen. De Vordense Ondernemers-
vereniging wil per categorie en
leeftijdsgroep drie mooie prijzen
beschikbaar stelen. Dus schroom
niet en toon je talenten.

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

Naam

Adres

Woonplaats tel.

Ik/Wij doen mee met — personen. Leeftijdsgroep -
Muziek / zang*

'Invullen en doorhalen wat niet van toepassing is.



VRIJMARKT
zaterdag 24 augustus en

ANTIEKMARKT
woensdag 28 augustus

Rijksstraatweg
Warnsveld

St. Maartenszee t.h.
zomerbungalow

4-persoons 3 km van strand,
bos en duinen.

Vrijst., parkeren voor de deur.
072-5092128.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RD W-vrij war ing

André Boschker
Ruurlo

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

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcwfe (OU.)

fel. 0545-272795
• W»M (Gld.)

1W. O3 f 4-663319

Lotto-weekend miljonairs
o.l.v. Robert ten Brink

Kosten € 12,50 p.p.
Vertrek v.a. 12.00 uur Ruurlo

12.15 uur Vorden
12.30 uur Zutphen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

VRIJMARKT
zaterdag 24 augustus en

ANTIEKMARKT
woensdag 28 augustus

Rijksstraatweg
Warnsveld

oor
fijnproevers
de Ruurlose

keuken
Met een keuken van Holtslag uit Ruurlo wordt koken kokkerellen.

Bij ons vindt u de allermooiste keukens, voor iedere smaak en voor

ieder budget. Neem de proef op de som: breng een bezoek aan onze

showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 45 20 00

Sla uw slag bij HoLfSLAG

Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN - Zaterdag24 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 zogenaamde STOEPVERKOOP vindt
traditioneel plaats op de stoep onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen.
Dat deze 'stoepverkoop' grote bekendheid geniet, blijkt uit de grote
drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan de Troelstra-
laan.
Dus zaterdag 24 augustus bent u van harte welkom van 10.00 tot 16.00
uur tijdens de Stoepverkoop. Tot ziens bij:

uthfermode
z u t p h e n

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

KLEDING VOOR DAMES EN HEREN

Webhosting

Weevers Net

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

Weevers

VRIJDAG 30 AUGUSTUS

met:
SANDER
DE HEER

Slopen inclusief asbest

Vakkundig concurrerend

Bel: (0544) 37 29 96

ZONDAG 1 SEPTEMBER

KOFFIECONCERT
NORMAAL e.v.a.
VANAF NOW KAARTVERKOOP veur 15 euro bie:

*WELKOOP, TOLDIJK, *"DE SE VEN STEENEN", STEEND'RÊN.
*"DE BIERKAAI, BOAK, «SMULCORNER, HENGEL.

't begint urn: 10.30 uur fessttente los: 10.00 uur.

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

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

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

• ook op zaterdag •

Een enthousiast team uitstekend opgeleide
vakmensen zorgt voor professioneel

schilder- en onderhoudswerk.
Goede advisering, voorbereiding,

coördinatie en controle levert u de garantie voor
vakwerk!

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

VAKSCHILDERS

Spalstraat 5 • Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-461212

Zaterdag 19 oktober 2002
organiseren wij voor u een

Dit alles voor de prijs van € 35.- p.p. all in.
Aanvang 20.00 uur.

Deze gezellige Hengelse avond is een ideale
gelegenheid voor buurten, familie of verenigingen

voor een fijne avond uit.

Voor informatie of reserveringen belt u ons gewoon
even op (0575) 46 12 12.

Nu ook op internet www.Langeler-Partycentrum.nl

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

€ 225.°°voor

Complete stoffering
van een woning

voor slechts €795.°°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m7, trap, gang en overloop totaal

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006

J. BUISMAN

JKK PRODUCTS



(Advertorial)

BEURSPRAAT
ol i tie varia GROEP

AANDELEN ONDER DRUK
Al ruim twee jaar is er sprake van
koersdalingen op de aandelen-
beurzen. De laatste maand zijn
deze dalingen nog veel verder
doorgegaan. Maar juist nu zijn er
duidelijke tekenen van econo-
misch herstel en de kans op nieu-
we winsttegenvallers in het
bedrijfsleven is klein. IRIS ziet de
koersval als een overdrijvingfa.se
naar beneden, veroorzaakt door
een overtrokken angst voor nieu-
we boekhoudschandalen.
De aandelenkoersen dalen wereld-
wijd hard en zijn bovendien uiter-
mate beweeglijk. De belangrijkste
oor/aak voor het negatieve senti-
ment is de aanhoudende angst
voor nieuwe onaangename verras-
singen uit de boekhouding van
degelijk veronderstelde bedrijven.
Ondanks de handtekening van de
accountant blijkt bij bijvoorbeeld
de Amerikaanse bedrijven Enron
en WorldCom te zijn gefraudeerd.
Mediabedrijf AOL Time Warner is
één van de bedrijven waarvan de
toezichthouder nu de boeken
inspecteert.

Beleggers zijn uitermate gevoelig
geworden voor creatieve boek-
houdpraktijken, zelfs als die wet-
telijk zijn toegestaan. In de nada-
gen van de huidige recessie komt
dit extra onder de aandacht. Wij
verwachten dat er nu schoon
schip wordt gemaakt. Bovendien

moeten de algemeen en financieel
directeuren van de 945 grootste
Amerikaanse bedrijven vanaf 14
augustus op persoonlijke titel ver-
klaren dat de gerapporteerde cij-
fers een correcte weergave van de
werkelijkheid zijn, ofwel uitleggen
waarom de gerapporteerde cijfers
niet correct waren. Dus voor zover
het nog niet tot de bestuurska-
mers was doorgedrongen dat het
een pluspunt is om transparant en
zo waarheidsgetrouw mogelijk te
rapporteren, dan is dat nu wél het
geval. Daardoor kan de zorg over
de boekhoudpraktijken in de
komende weken sterk verminde
ren.

De dalende aandelenkoersen heb-
ben ook invloed op institutionele
beleggers. De gedaalde dekkings-
graad van pensioenfondsen en ver-
zekeraars kan er in theorie toe lei-
den dat de toezichthouders
gedwongen verkopen eisen, waar-
door de negatieve spiraal op de
aandelenmarkten aanhoudt. Maar
als de toezichthouders deze insti-
tutionele beleggers inderdaad
dwingen om te verkopen, weet
men zeker dat de gemiddelde dek-
kingsgraad alleen maar verder
zakt, omdat ze niet allemaal tege-
lijkertijd tegen de huidige koersni-
veaus kunnen verkopen. De
Nederlandse toezichthoudende
Pensioen- en Verzekeringskamer
stelt ook dat 'het domste wat we
nu zouden kunnen doen is in
paniek de pensioenfondsen te
dwingen om aandelen te gaan ver-
kopen'.

Het herstel van de Amerikaanse
economie houdt aan. Greenspan,
voorzitter van de Amerikaanse
centrale bank, verhoogde onlangs
zelfs de groeiprognoses voor 2002.
Belangrijkste kanttekening bij de
gunstige economische cijfers is de
daling van het consumentenver-
trouwen.

De koersval op de aandelenmark-
ten raakt de consument in de por-

temonnee en de nieuwe golf van
media-aandacht voor het risico
van nieuwe terreuraanslagen
werkt ook negatief door. Voor de
consumentenbestedingen zijn de
huizen- en arbeidsmarkt echter
van groter belang. De werkgele
genheid is de afgelopen twee
maanden niet meer gedaald en de
huizenmarkt ontwikkelt zich
goed. Economen rekenen daarom
op een economische groei van
2.5% tot 3.5% op jaarbasis. Dat is
goed nieuws voor de winsten. De
huidige winstmarges van het
Amerikaanse bedrijfsleven staan
op het laagste punt van de afgelo-
pen 50 jaar. Alleen al vanuit het
oogpunt van margeherstel kun-
nen de winsten daarom fors stij-
gen.

Wij zien de huidige koersval dan
ook als een overdrijvingfase naar
beneden. De zorg over de boek-
houdpraktijken kan in de komen-
de weken sterk verminderen. Wij
voorzien geen grootschalige
gedwongen verkopen door pen-
sioenfondsen of verzekeraars. De
economie herstelt zich en er is vol-
doende potentieel voor een winst-
sprong in het bedrijfsleven. De
huidige koersen zullen achteraf
waarschijnlijk dan ook een aan-
trekkelijk koopmoment blijken.
Wel zal de grote beweeglijkheid
van de aandelenkoersen de
komende tijd naar verwachting
nog aanhouden.

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

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

Ook voor Vorden geldt:

ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN
DOOR

d r u k k e r i j Weevers

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

Vrijdag 9 augustus
Er is ingebroken in een auto die ge-
parkeerd stond op de parkeer-
plaats van kasteel Hackfort. Men is
binnengekomen via de achter-
deur. Uit de auto werden twee
weekendtassen met inhoud weg-
genomen.

Zaterdag 10 augustus
Tijdens de nachtdienst is er gecon-
troleerd op het gebruik van alco-
hol. Geen van de gecontroleerde
bestuurders had teveel gedronken.

Zondag 11 augustus
Op de Wildenborchseweg heeft
zich een aanrijding voorgedaan
tussen een bestelauto en een per-
sonenauto. Bij een kruising met de
Ruurloseweg moest de bestuurder
van de bestelauto afremmen om
een andere auto voor te laten
gaan. De bestuurder van de perso-
nenauto had dit te laat in de gaten
en botste achterop de beselauto.
De personenauto moest worden
afgesleept. Er was alleen materiele
schade.

Maandag 12 augustus
Er is ingebroken in een leegstaand
bedrijfspand. In dit pand stonden
goederen opgeslagen. Van deze
goederen zijn twee fietsen wegge
nomen.

Dinsdag 13 augustus
Er is middels de laserpatrol op
snelheid gecontroleerd op de Hor-
sterkamp. In 20 minuten tijd heb-
ben 4 voertuigen de maximum
snelheid overschreden. De hoogst

gemeten snelheid, na meetcorrec-
tie, was 66 km/uur. Alle vier heb-
ben een boete gekregen.

Op de kruising Ruurloseweg/
Schoneveldsdijk heeft zich een
aanrijding voorgedaan. De be-
stuurder van een bedrijfsauto
verleende geen voorrang aan een
naderende personenauto. Er was
alleen^materiele schade.

Woensdag 14 augustus
Afgelopen weekend is er een fiets
gestolen die gestald stond nabij de
kerk in Vorden.

Er is een bromfietser beboet voor
het rijden zonder helm. Bovendien
reed de bestuurder niet zoals het
behoort en hiervoor heeft hij een
waarschuwing ontvangen.

Donderdag 15 augustus
Tijdens de nachtdienst zijn 13 be-
stuurders gecontroleerd op het ge-
bruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Gevonden en
verloren voorwerpen
met ingang van 5 augustus

GEVONDEN: -
VERLOREN: -

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

G E N D A V O R D E N
AUGUSTUS
ledere dag:

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

18-22 Country Living Fair bij Kas-
teel Vorden

20 Avondrondleiding in Pinetum
De Belten

21 ANBO Klootschieten, camping
Kleine Steege

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

dense Pan
27 Avondrondleiding in Pinetum

De Belten
28 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege

SEPTEMBER
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

l VRTC de Achtkastelenrijders
'Najaarstocht'

l HSV de Snoekbaars, senior-
wedstrijd

3 Klootschieten bij de Vordense
Pan

3 HVG dorp Vorden fietstocht
4 ANBO klootschieten bij de

Kleine Steege
4 Handwerkmiddag in de Weh-

me
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 WV Open Monumentendag

10 Klootscheiten bij de Vordense
Pan

10 St. Vriendenkring Klein Axen
P. Rijntjes, lezing ons innerlijke
leven

11 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege

15 HSV de Snoekbaars, senior-
wedstrijd

17 Klootschieten bij de Vordense
Pan

18 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege

18 Handwerkmiddag in de Wehme,
kraamverkoop

19 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Fietstocht Linde
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan
25 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
26, 27, 28 Volksfeest Linde
26 HVG dorp Vorden Hr. Wullink,

Allerhand uit Saksenland
28 HSV de Snoekbaars, afsluiting

wedstrijdseizoen

WKK8LAD
COHTACT

J f KUNT EK ff/f T OM ff {ff/



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

HOLLANDSE
RIBLAPPEN

kilo

PERSIL
MEGAPERLS

pak 2,7 kilo van 13.86

GROENTE

GALIA
MELOEN

O?9
stuk

SPA&
FRUIT

pak 1,5 liter a 1.29

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

50% KORTING
OP ALLE

VERSE PASTA

BIJ oh
UNOX

CUP A SOUP
doosje 3 stuks a 0.95

nu 3 doosjes halen

2 doosjes betalen

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00- 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

6 rollen van 5.16

voor

99

GALL^GALL

BACARDI RUM
CARTA BLANCA

100 cl nu15299

GALL^GALL

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

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

REUNIE

Was jij één van de bezoekers van de 'DISCO'
bij de familie Denkers aan de

Lankhorsterstraat 10 in Hengelo,
dan is deze uitnodiging voor jou!

We organiseren een reünie, het is namelijk
erg leuk om elkaar na al die jaren terug te zien.
De plaats waar het gebeurt, je ragdt het al ...
Fam. Denkers bij het bovengenoemde adres.

We beginnen om 15.00 uur.
Voor opgave en nadere informatie:
• (0544) 46 54 38 • (0575) 46 20 48

• (0575) 46 29 00
Internet: vwvw.bardenkers.nl

TE KOOP:

nieuwe aardappels en diverse groenten
alles geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen

en kunstmest.

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

van

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



BBMB 2002 evenement van formaat
Het was vrijdagavond een per-
fecte avond om fijn even naar
de Kranenburg te gaan waar
het BabyBiggenMealBal plaats-
vond.

Velen hebben er dat gedacht want
het werd een zeer goed bezochte
avond waar velen met plezier op
terug zullen'kijken. Om 18.00 uur
begon het met de helicoptervluch-
ten, alwaar men zich voortijdig
voor had ingeschreven. Helaas wa-
ren er geen twee helicopters zoals
was besteld, maar toch heeft ie-
dereen zijn of haar rondvlucht
kunnen maken. Rond half negen
ging het fessterrein open, en al lo-
pende zie je dat het om een feest-
terrein gaat waar zeer veel aan-
dacht is besteed aan de aankle-
ding. De vrijwilligers hadden alles
tot in de puntjes verzorgd. Een
nieuw bijpassend kassahok bleek
geen overbodige luxe want ook dit
jaar waren er weer heel wat meer
bezoekers dan het afgelopen jaar.
Het muntenhok in de tent (in de
vorm van een koekoeksklok) was
ook een echte aanwinst qua aan-
kleding. Buiten op het terrein
stond dit jaar ook een varken van
bijna 10 meter hoog, maar hij kon
net niet over de schemerlamp
heen kijken. Even over negen uur
begon de Band Shit Happens uit
Beritelo. De grotendeels dames for-
matie hadden duidelijk wat in

hun mars en wisten het publiek
goed te vermaken, wat zeer ge-
waardeerd werd. Om half elf be-
gon Kas Bendjen met een daveren-
de show. Hans Krabbenborg open-
de samen met de dame die ook op
de poster staat de avond door en-
kele tango passen te maken.

Ze hadden behoorlijk wat gastop-
tredens in hun programma zitten.
De spits werd afgebeten door de
Kranenburgse helden de IEWET-
NIETWOAJD'RMETBLIEFTBAND.
Een drumact van Martij n Dim-
mendaal, Hans Bos, Roald Nijen-
huis, Andre Wesselink, Rene Kam-

perman, en de drummer van Kas
Bendjen Rene Groot Wassink. Er
was zelfs een combinatie gemaakt
met het dweilorkest ALTIED GE-
ZELLIG. De band had zeker aan
muzikaliteit gewonnen en zijn
waarschijnlijk volgend jaar op 15
augustus weer van de partij. Paul

Kemper ( Ex normaal) speelde sa-
men met de band de sterren van
de hemel met het nummer "de zit-
tende bolle, en waswief.
Een combinatie tussen Kas Bend-
jen en twee dames van Shit Hap-
pens zorgenden voor de mogelijk-
heid van de ABBA act.

Omdat het qua weersomstandig-
heden een perfecte avond was, was
het buiten ook minimaal net zo
druk als in de tent. Dat was maar
goed ook want ik vraag mij af of ie-
dereen in de tent had gekund.
Voor de Saloon, bij de slager, en bij
de schemerlamp was het goed toe-
ven. Een gezellig evenement wat
een aanwinst is voor de regio en
wat nog ieder jaar in populariteit
stijgt.

Rond kwart over één speelde Kas
Bendjen hun laatste nummer en
bedankte het publiek voor de gro-
te opkomst. Hans Krabbenborg
sloot af met "misschien tot vol-
gend jaar" een vaste tekst in het
nummer, maar de datum staat al
weer vast. In 2003 bestaat de band
10 jaar en zal dat gevierd worden
op 15 augustus tijdens het negen-
de BBMB. De feestvierders konden
allemaal tevreden naar huis en
hun roes uitslapen. De vrijwilli-
gers moesten de volgende dag
weer aan de slag met het oprui-
men.



Hengelose
Braderie 2002

en kinderrommelmarkt
zondag 25 augustus van 11.00 tot 18.00 uur

Diverse winkels geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Achterhoeks Museum '1940-1945' open

van 11.00 tot 18.00 uur

100 KRAMEN

RINGSTEKEN

DWEILORKEST

Voor de
is er onder andere:

l en luchtkussen, een draaimolen,
u

een mini-trein en een clown

r:

*l.

J 's MIDDAGS DEMONSTRATIE

SOUDE MILITAIRE MOTOREN
S EN WIELRUDERS S

Op het 'Kerkplein' vanaf 14.00 uur een optreden van de

BRABANTSE SHOWBAND
SOUND DIVISION
met in het voorprogramma

de Doetinchemse band

"STERN"



Eiken
tafels

In de maand augustus:
15% korting op Teak

Straight Line kasten en tafels

Artdeco
klein-

nicubelcn

Complete
kersen

collectie

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

WWW.ANTIEKMEUBELSTORE.NL

Kijk voor meernieuws op: iviviv.confacf.nl

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1200 Mhz, 128 M b intern geheugen, 40 GB harddisk
AMD Athlon XP 1600+, 256 Mb intern geheugen, 40 GB harddisk
AMD Athlon XP 1800-K 256 Mb intern geheugen, 60 GB harddisk
AMD Athlon XP 2100+, 512 Mb intern geheugen, 60 GB harddisk

SpelletjesPC
AMD Duron 1200 MH
AMD Athlon XP 1800

PC-266 MHz. ATX Moederbo
56K6 Modem, 10/100
300W, Trust Power Ke

v.a. € 749,-
€ 749,-

••* € 799,-
11 € 849,-
S4. €989,-

v.a. €839,-
I c 839,-

€ 939,-

'97 Sound, 52X ODRom,
Diskdrive, Midi-Tower ATX

Lite-On 40x12x48 CD-ReWriter
tt^m €69,-

Opties: :

17 Inch monitor € 189,-f • 40x12x48: CD-ReWriter € 79,- * D:speler € 59,-
• HP 845C Printer € 89.-» Mustek Scanner € 79,- • 600W subwoqfer -f 2 speakers 30

• Andere"onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Fabrieksmachine voor
minibike coureur

Barry Wassink met de fabrieksmachine. (foto Henk Teerink)

Vordenaar Barry Wassink (17)
rijdt al een tijdje mee met de
NK minibikes met een eigen-
bouw machine. Tijdens een NK
wedstrijd in Zwolle dit jaar
werd Barry benaderd door dhr.
Kuster, importeur van Blata,
een Tsjechische fabrikant van
o.a. minibikes.

Hij vroeg of Barry een fabrieksma-

chine wou gaan rijden. Na enig na-
denken en overleg met de achter-
ban heeft hij besloten om het aan-
bod te accepteren.
Om de motor eens van dichtbij te
kunnen bekijken is het team naar
Duitsland afgereisd om een EK
wedstrijd te bezoeken. Zodoende
heeft Barry sinds enige weken de
beschikking over een fabrieksma-
chine.

Dit seizoen zijn er nog 3 NK's te
gaan, waarin Barry in 2 klassen
uitkomt: de eigenbouwklasse met
zijn eigen machine en de klasse
waarin hij mag gaan rijden met de
Blata.

De bedoeling is volgend jaar volle
dig met 2 rijders het NK en enkele
EK's te rijden onder de vlag van
Blata.

Thij s van Amerongen
wint brons
De RTV nieuweling Thij s van
Amerongen won in de NK tijd-
rit te Zaltbommel een 3e plaats.
Ie werd hier Robert Gesink uit
Varseveld. Op de NK nieuwelin-
gen op de weg afgelopen zon-
dag te Heerlen viel het eind re-
sultaat tegen, in de eind uitslag
werd Thij s 30e.

Ook de andere RTV ers deden het
goed. Jan Weevers won de zware
ronde van Zutphen, hij reed weg
uit een kopgroep van 16 renners
en kwam op de Zutphense markt

alleen naar de streep. Voor de RTV
een grote opsteker, de sponsor aan-
nemersbedrijf Peters is namelijk
in Zutphen gevestigd.
Andere uitslagen van de RTV ers
zijn: Barneveld Reynold Harmsen
uit Warnsveld in de sportklasse A
13e.
In Borne reed Peter Makkink naar
een 16e plaats en Martij n Verstege
werd hier 17e. Rudi Peters reed
hier naar een lle plaats.

Op woensdag 28 Augustus wordt
de 27e ronde van Wichmond ver-

reden, met het navolgende pro-
gramma:
RABO dikkebanden race (voor de
regio jeugd van 8 t/m 12 jaar)
Nieuwelingen (hierbij de RTV favo-
riet Thij s van Amerongen) en de
veteranen voor hun wedstrijd over
50 kilometer.

Aan de aanwonende van het par-
cour wordt gevraagd het parkoer
autovrij te houden, bent u hulpbe-
hoevend of moeilijk ter been,
neem dan kon takt op met de orga-
nisatie.

Arjan Mombarg in vorm voor wereldkampioen-
schap skeeleren!

Afgelopen zaterdag
winnaar in Axel
Onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg heeft zich zaterdag in het
Zeeuwse Axel een uitstekende
dienst bewezen door de 14e
competitie)wedstrijd in de
Univé World on Wheels compe-
titie op zijn naam te schrijven.

Al na 20 minuten koers onsnapte
Arjan samen met de Fransman
Chandel, Kees Slager, Erwin van
Boven en Jacco Morren. Het vijftal
bleef eendrachtig samenwerken
en kon niet meer door het jagende
peloton worden bijgehaald. Arjan
bleek in de slotfase over de sterkste
benen te beschikken en finishte
als eerste voor Chandel en Kees
Slager.

"Ik had deze overwinning zelf ook
niet verwacht, maar het ging za-
terdag al direct vanaf het begin
erg lekker. Goeie benen, dat wel",
zo zegt de Vordenaar die zondag
naar het Belgische Oostende af-
reist waar momenteel de wereld-
kampioenschappen plaats vinden.
Daar wordt maandag 26 augustus
de marathon verreden. "Of ik daar
de vorm nog heb weet ik niet. Ik
zie wel hoe het gaat", aldus het
nuchtere commentaar van de Vor-
denaar.

Direct na het voor Nederland te-
leurstellend verlopen Europees
kampioenschap, onlangs in Frank-
rijk heeft bondscoach Johnny Col-

paert op indicatie van Arjan Mom-
barg een hartig woordje met de
nationale selectie gesproken. De
ploegentactiek in Frankrijk deug-
de voor geen meter, doordat enke-
le rijders meer in "eigen belang"
dan in "ploegbelang" dachten.

Arjan heeft toen zijn hart gelucht
en aangegeven dat het tijdens het
komende W.K. anders moet. Zon-
dagavond, of maandag voor de
wedstrijd, is er nog een teambe
spreking en dan moet het gebeu-
ren. In tegenstelling tot het E.K.
toen Arjan op vier afstanden start-
te houdt hij het in Oostende bij de
marathon ( een afstand van 42 ki-
lometer), zijn specialiteit.

Eén aspect voor het W.K. is het-
zelfde gebleven, de Nederlandse
ploeg heeft als opdracht om Arjan
Smit uit Nijeveen, de beste man, in
een goeie positie richting einds-
treep te brengen. Degene die dat
tijdens de wedstrijd moet regelen,
is Arjan Mombarg die door de
bondscoach tot "wegkapitein" is
gebombardeerd. Echter de concur-
rentie is groot. Met name de Fran-
sen bewezen in eigen land dat ze
als ploeg bijna niet te kloppen zijn.
De medailles bleven dan ook in
Frankrijk. Hopelijk beschikt het
Nederlandse team komende
maandag over "superbenen". Ar-
jan bewees zaterdag in Axel waar
goeie benen toe kunnen leiden!!

Voor het allerlaatste
regionale nieuws:



UITBREIDING BIJ
RUM AEROFITT!

Wij zou|en u graag op de hoogte willen brengen van alle activiteiten die dit jaar in en om ons sportcentrum gaan plaatsvinden. Zoals u misschien al heeft
gemerkt zijn we begonnen met de verbouwing. Er komen twee, hallen bij, dat wil zeggen twee maal de oppervlakte van wat we nu hebbed.

> Samenwerkingverband met praktijk voor manuele therapie
en fysiotherapie JENTHA.

> Sportcentrum Aerofitt al 5 jaar het LERF keurmerk!

> Samenwerking Sportcentrum Aerofitt en
Olympisch Steunpunt Gelderland.

> Sportcentrum Aerofitt organiseert i.s.m. de Nederlandse
hartstichting op 29 september en 2 oktober de HARTSTOCHT.

> Powerplate nu ook bij sportcentrum Aerofitt.

WAT KUNT U NA DE VERBOUWING EXTRA VAN ONS VERWACHTEN:

• kleedkamers worden twee keer zo groot • uitbreiding kantine

• betere afzuiging kleedkamers

• sauna in de kleedkamers

• sportshop

• kinderopvang

• squashbanen

uitbreiding fitnesszaal
(twee keer zo groot)

extra aerobiczaal

kluisjes voor kleding
en waardevolle spullen

grote spinningzaal

testruimte

extra kracht- en cardiotoestellen

Power Plate

•!!••: l

Hal (entree) |
toilet (D)
toilet (H)

jaar

Sportcentrum Aerofitt
bestaat 5 jaar!
Naast alle vernieuwingen hebben we ook nog een
feestje te vieren. Het is 23 augustus 5 jaar geleden
dat we met het sportcentrum zijn gestart dus een
gegronde reden om een feestje te vieren! Wij willen
u uitnodigen op vrijdag 23 augustus van 14.00 uur tot
21.00 uur voor een receptie bij Sportcentrum Aerofitt.
We hebben een leuke jubileumactie bedacht:

Wanneer je nu samen met een vriend of vriendin, je opa
of oma, vader of moeder of een andere bekende, lid
wordt van Sportcentrum AeroFitt, dan train je de eerste
maand helemaal gratis en betaal je geen inschrijfgeld.

Ben je al lid en ken je iemand die lid wil worden?
Kom dan samen naar Sportcentrum AeroFitt.
Je traint beide een maand gratis en het nieuwe lid hoeft
geen inschrijfgeld te betalen.

Ben je al lid en betaal je per maand?
Stap dan nu over op een jaarbetaling en betaal maar
9 maanden. Dus een voordeel van 3 maanden.

(Een combinatie van A, B en C is niet mogelijk.)

De actie is geldig van 23 augustus t/m 31 december 2002.
Let op! Niet leden moeten eerst een afspraak maken voor een
introductie, zodat we jullie die persoonlijke aandacht kunnen
geven die wij belangrijk vinden.

Geef in dit vak uw keuze aan.
(A, B of C)

Naam:
Adres:

Postcode:
Woonplaats:

Telefoonnummer:
Lidnnummer:

Handtekening:

Naam:
Adres:

Postcode:
Woonplaats:

Telefoonnummer:
Handtekening:

Sportcentrum Aerofitt! Het meest complete en gezelligste sportcentrum van de Achterhoek. 1700 m' sportplezier | onbeperkt trainen | 7 dagen per week geopend | persoonlijke begeleiding
meer dan 70 groepslessen | gediplomeerde instructeurs | samenwerking met fysiotherapeuten, artsen en specialisten en veel gezelligheid en sfeer. Fitness aerobic (high/low) | steps l cardiofitness l
BflPCTiHHEllïT!ffHlt«B?ltrnffffRflPflTH!ffl
kinderverjaardagfeestjes | so+fitness | sportersgerichtfrtness | bedrijfsfitness | ski-fitness | skate en mountainbike verhuur | bedrijfs-team en/of groepsarrangementen | scholierenfitness | test mogelijkheden.

sportcentrum

Winkelskamp 5. 7255 PZ Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02 Email: aerofitt@tref.nl Internet: www.Aerofitt.nl

Fitlvak N ederlandse^P Hartstichting

Olympisch k Steunpunt * Gelderland



Internationaal "Wim Kuijperjeugdvoetbaltoernooi" voorD-teams:

een buitenlandse aangelegenheid!
Bayer 04 Leverkusen terechte winnaar
3000 Euro voor project "Clini Clowns"!
Door in de finale, na verlenging
met 5-2 van Dynamo Kiev te
winnen is het D-team van Bayer
04 Leverkusen de terechte win-
naar geworden van de 12e edi-
tie van het internationale
"Wim Kuijper jeugdvoetbal-
toernooi", dat het afgelopen
weekend ( zaterdag en zondag)
op de velden van de voetbalver-
eniging " Vorden" werd ge-
speeld. Een toernooi waarbij de
tropische weersomstandighe-
den heel veel van de spelertjes
vergden. Bewonderenswaardig
de hartverwarmende inzet van
de teams en de vaak technische
vaardigheden van de ( wellicht
toekomstige?) profjes.

In de finale scoorde Dynamo al na
twee minuten het openingsdoel-
punt. Bayer kwam heel sterk terug.
Het "regende" corners. Een Duits
doelpunt kon dan ook niet uitblij-
ven. Met een "Sonntagsschuss"
werd het vlak voor rust 1-1. Toen
Bayern in de tweede helft op voor-
sprong kwam, leek het pleit be-
slecht. Echter in de allerlaatste se-
conde ( er werd niet meer afge-
trapt) werd het op een "onduitse
manier" 2-2. Dus verlenging. In
het tweede gedeelte van de verlen-
ging scoorde Bayer drie keer, waar-
door een verdiende 5-2 overwin-
ning behaald werd. De Duitsers
bleven het gehele toernooi onge-
slagen. Alle zes wedstrijden wer-
den gewonnen. De afgelopen jaren
was Bayer 04 Leverkusen vijf keer
in Vorden van de partij. Drie keer
werd de finale gehaald. Twee
maal, waaronder dit weekend,
werd de cup mee naar Duitsland
genomen.

Dat Dynamo Kiev, dat er een bus-
reis van 32 uur voor over had om
in Vorden te komen ( afstand Kiev-
Vorden circa 2500 kilometer) en
uiteindelijk terecht op de tweede
plaats eindigde, was "achteraf' ge-
zien niet zo verwonderlijk. Alex
Onychenko sportstudent in Kiev
en die tevens als tolk en begeleider
aan het team was verbonden is,

'vertelde ons dat deze jongens al op
7- jarige leeftijd naar een voetbal-
school gaan. Ze verblijven daar
tien jaar tot hun zeventiende ver-
jaardag.

SPORTUNIVERSITEIT KIEV
Een groot deel van de dag hebben
de jongens school met aanvullend
elke dag twee uur de voetbalsport
in al haar facetten. En dat vijf da-
gen in de week. In de weekends de

De winnaar Bayer 04 Leverkusen

wedstrijden! Vanaf hun 17e jaar
gaan deze jongens, die optimaal
worden begeleid en verzorgd, naar
een sportuniversiteit. "Hier wor-
den ze verder voor de toekomst
klaargestoomd. Voor de één bete-
kent dat profvoetballer worden, de
ander studeert verder voor coach
of trainer of men wordt bijvoor-
beeld professioneel voetbal-
scheidsrechter", zo sprak Alex
Onychenko.
Aan dicipline ontbrak het de jonge
spelertjes van Dynamo niet. In de
rust van de wedstrijd Dynamo- PSV
(eindstand 2-1) gaf de Oekraïnse
coach aanwijzingen, wat bij ons
overkwam als een soort "tirade".
Op alles wat de coach zei, werd
heftig "ja" geknikt. Alex Onychen-
ko: "Niets aan de hand hoor, hij
vertelde de jongens gewoon dat ze,
wanneer ze in het strafschopge-
bied van PSV komen, ze eerder op
de goal moeten schieten"!

Opmerkelijk tijdens dit jeugdtoer-
nooi dat de Nederlandse topclubs
Ajax, Feyenoord en PSV het in de
strijd om de eerste drie plaatsen
volkomen lieten afweten. Vitesse
bakte er helemaal niets van. De
Arnhemmers verloren bijna alle
duels. Er werd alleen van "Vorden"
gewonnen. Feyenoord verloor in

het duel om de derde plaats na
strafschoppen van Lierse SK. De
Rotterdammers namen al direct
een 2-0 voorsprong, maar gaven
dit in de tweede helft toch nog uit
handen 2-2. Opmerkelijk dat de
Belgen vervolgens alle vijf de pe
nalties onberispelijk inschoten.
PSV uit Eindhoven werd vijfde
door in de laatste wedstrijd na
strafschoppen van Ajax te winnen.
Willem II verloor in de strijd om
de zevende plaats met 2-1 van Mid-
dlesbrough AFC. "Vorden" verloor
de laatste wedstrijd met 4-0 van Vi-
tesse , waardoor de ploeg tiende
werd met slechts één gelijkspel.

GOUDEN RANDJE
Maar wel een gelijkspel met een
"gouden randje"! Ajax dat het toer-
nooi vorig jaar op overtuigende
wijze won, werd dit keer zesde ,
een plek een club als Ajax onwaar-
dig. (Overigens wel weer typisch
Ajax om een tegenstander als Dy-
namo Kiev met 2-0 te kloppen!) Het
absolute "dieptepunt" van de Am-
sterdammers tijdens dit toernooi,
het 2-2 gelijkspel tegen de organi-
serende vereniging "Vorden". En-
kele jaren geleden werd op ver-
zoek van de vaderlandse topclubs
aan organisator "Vorden" ge-

vraagd om met het C- elftal uit te
komen, zodat de topclubs meer te
genstand zouden ontmoeten.

Daarbij kwam in de planning niet
voor dat tegen "Vorden" puntver-
lies zou worden geleden. Onder
stormachtige gejuich van alles wat
het "geelzwart" een goed hart
toedroeg, werd zaterdag de 2-0
voorsprong van "Vorden" bij rust
begroet. Doelman Guy ten Kate
verrichtte heldhaftige reddingen.
Dat zal Tonny Pronk, hoofdscout
bij Ajax en ook zaterdag hier in
Vorden aanwezig, niet zijn ont-
gaan! Ajax kwam na rust op het
nippertje nog langszij 2-2. De (his-
torische!) Vorden- goals werden
gescoord door Jeroen Ringlever en
Frank Brunsveld.

Applaus tijdens de opening van
het toernooi ook voor "Vorden"
voorzitter Herman Vrielink toen
hij in onberispelijk Russisch het
team van Dynamo welkom heette.
Gezien de reacties van de Oekraa-
ners nemen we dit maar voor waar
aan! De gemeente Vorden werd de
ze dag vertegenwoordigd door
Burgemeester Kamerling. "Con-
cordia" tekende voor de muziek
tijdens het toernooi. De politie Ys-
selstreek was aanwezig met het

project "Normen en waarden".

Ook werd aan de "Clini Clowns"
gedacht. Herman Vrielink voor de
aanvang tegen de spelertjes: " Jul-
lie kunnen allemaal lekker voet-
ballen. Er zijn echter helaas ook
kinderen die nooit tegen een bal
kunnen trappen. Wij zijn blij dat
we aan het project "Clini Clowns"
kunnen meehelpen". En hoe, zon-
dagmiddag overhandigde Jan
Borgonjen de organisatie van ge-
noemd project een cheque van
maar liefst 3000 euro. Een bedrag
dat deels via het bedrijfsleven en
deels via een gedeelte van de re
cettes is binnen gebracht.

De beide toernooivoorzitters Ger-
ard Greven en William van der
Veen keken met een goed gevoel
op het toernooi terug. "Tijdens de
evaluatiegesprekken waren de
clubs zeer positief over de organi-
satie. Geen wanklank en een goe
de arbitrage, zo kregen we te ho-
ren. Ajax, PSV en Feyenoord heb-
ben toegezegd om ook in 2003
naar Vorden te willen komen. Ook
Dynamo Kiev zou weer graag van
de partij zijn. Uiteraard zal Bayer
Leverkusen 04 de bokaal willen
verdedigen. Om het toernooi aan-
trekkelijk te houden, zullen vol-
gend jaar ook een paar "nieuwe"
teams voor het "Willem Kuijper-
toernooi" worden gecontracteerd,
aldus het voorzittersduo. De Fair
Play cup ging dit jaar naar het
team van Vitesse.

Uitslagen van de diverse wedstrij-
den: Feyenoord- Vitesse 4-1; Ajax-
Lierse SK 1-2; Middlesbrough AFC-
Bayer 04 Leverkusen 0-4; Willem II-
Feyenoord 1-1; Vorden- Ajax 2-2;
PSV- Dynamo Kiev 1-2; Willem II-
Middlesbrough AFC 2-5; Bayer 04
Leverkusen- Vitesse 2-0; Dynamo
Kiev- Lierse SK 3-0; Ajax- PSV 0-1;
Dynamo Kiev- Vorden 4-0; Vitesse
Willem II 0-3; Bayer 04 Leverkusen
- Feyenoord 4-0; Lierse SK - PSV 3-1;
PSV- Vorden 6-0; Middlesbrough-
Vitesse 3-1; Bayer 04 Leverkusen-
Willem II2-1; Ajax- Dynamo Kiev 2-
0; Middlesbrough AFC- Feyenoord
1-3; Vorden- üerse SK 0-2.

Kruisfinales: Dynamo Kiev- Feye-
noord 1-0; Lierse SK- Bayer 04 Le
verkusen 1-3; PSV- Willem II 2-0;
Ajax- Middlesbrough AFC 4-0; Vor-
den- Vitesse 0-4; Feyenoord- Lierse
SK 2-2. (Lierse wint na strafschop-
pen); PSV- Ajax 2-2 ( PSV wint na
strafschoppen); Willem II- Middles-
brough 1-2. Finale: Dynamo Kiev-
Bayer 04 Leverkusen 2-5.

Dynamo 2500 kilometer Vorden gelijk tegen Ajax



Tonny Jufffëris
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF l

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

"Waarom 1000 badkamers?
Ik wil precies die ene voor mij."

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bu
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Kijk voor nieuws ook op:

Natuurlijk moet u te kust en te keur uit sanitair
kunnen kiezen. Of dat nu gaat om een com-
plete badkamer, een nieuw toilet of een enkele
wastafel. Maar het gaat er wel om dat u over
10 jaar nog steeds 100 procent tevreden bent
met uw keuze. En dat is nou net waarom u
kiest voor B

HCI. Helemaal mijn idee

f! HCI Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Zonnetips gaan rimpels tegen
Je bent jong en wilt een bruin
kleurtje. Misschien leuk voor nu.
Maar veel zonnen is een goede
manier om al op betrekkelijk
jonge leeftijd rimpels te krijgen.
Verstandig genieten van de zon
kan dat - en erger - tegengaan.
Praktische tips vind je in de folder
'Geniet van de zon, maar maak

het niet te gek' van de Neder-
landse Kankerbestrijding/KWF.

Je kunt deze folder kosteloos be-
stellen (bestelnr. G75) via de gra-
tis Hulp- en Informatielijn 0800 -
0226622 of via www.kankerbe-
strijding.nl.

Het KWF heeft ook een brochure
uitgebracht met achtergrondin-
formatie. Die heet 'Verstandig

zonnen, minder kans op huid-
kanker' en is eveneens gratis ver-
krijgbaar (bestelnr. F06).

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING
K O N I N G I N W I L H E L M I N A F O N D S

De pinguïnschool

Wie het nieuwe verblijf van de
pinguïns in het Noorder Die-
renpark bezoekt, komt plotse-
ling in een ouderwetse school
terecht waar jonge Humboldt-
pinguïns les krijgen.

Naar school ga je om te leren. Wie
iets over pinguïns wil leren, moet
dus naar de pinguïnschool. Daar-
om heeft de tentoonstelling over
de Humboldt-pinguïns de vorm
van een schoolklas gekregen. Op
de schoolbankjes liggen repetities
klaar. Er is duidelijk een aardrijks-
kundeles aan de gang. Op het bord
heeft de meester informatie opge-
schreven over "el Nino", het na-

tuurverschijnsel dat een grote be-
dreiging voor de pinguïns vormt.
De schoolplaten aan de muur la-
ten zien welke pinguïnsoorten er
allemaal zijn en op de landkaarten
staan de gebieden, waar deze vo-
gels voorkomen. Ook het aap-noot-
mies is in pinguïnsfeer, het is net-
poot-veer geworden. In één van de
voorste bankjes zit een pinguïn
die moet nablijven. Hij zit verlan-
gend naar buiten te kijken naar
zijn soortgenoeten die lekker on-
der water zwemmen.
De Humboldtschool is een ont-
werp van Tarja Vaatanen. Deze
Finse vormgeefster houdt zich met
name bezig met het ontwerpen

van decors voor theaterproducties,
maar zij verzorgde bijvoorbeeld
ook de vormgeving van het Finse
paviljoen op de wereldtentoonstel-
ling in Hannover. De pinguïn-
school richt zich vooral op kinde-
ren. De tentoonstelling is speels en
grappig. Kunstenaars van het
Noorder Dierenpark verzorgden
eigenhandig de inrichting. Na de
tentoonstelling zien de schoolgan-
gers de echte pinguïns als torpe-
do's door het water schieten. Het
enorme onderwaterpanorama, te
zien door een ruit van 24 meter
lengte, vormt een hoogtepunt van
het bezoek aan het Noorder Die-
renpark.

Cursus 'Opvoeden volgens
Cordon'
Opvoeden is leuk, maar niet al-
tijd makkelijk. Soms zou het
handig zijn als er een gebruiks-
aanwijzing voor kinderen be-
stond, maar die is er helaas
niet.

Veel ergernissen en problemen
blijken te ontstaan door onduide-
lijke communicatie tussen ouders
en kinderen. De psycholoog Tho-
mas Cordon heeft een methode
ontwikkeld om ouders steun te ge-
ven in de dagelijkse omgang met
hun kind(eren).
De cursus is voor ouders en ver-
zorgers van kinderen vanaf 2 jaar.

De cursus bestaat uit tien bijeen-
komsten van drie uur.
De cursus wordt gegeven in Doe-
tinchem.
Doetinchem:op l, 15, 29 oktober,
5,19 november, 3 december en 14,
21, 28 januari, 25 februari.
De sluitingsdatum is 17 septem-
ber.

Voor aanmelding en nadere infor-
matie over de cursus en het lid-
maatschap kan men contact opne-
men met Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland, Doetinchem. Het
emailadres is info@vereniging-
kruiswerk.nl .

Zejlfverdediging en weer-
baarheid voor vrouwen
Vereniging Kruiswerk Oost-Gel-
derland organiseert de cursus
'zelfverdediging en weerbaar-
heid voor vrouwen'.

In deze cursus leert men om zich
veiliger te voelen. Door mentale en
lichamelijke 'training' leert men
beter voor zichzelf op te komen,
voet bij stuk te houden en zichzelf
te verdedigen. Het versterken van
de innerlijke kracht wordt geoe-
fend door het leren aangeven van
eigen grenzen door middel van
houding, uitstraling en assertief
woordgebruik. Angstgevoelens
worden hierdoor verminderd. In
combinatie met de mentale trai-
ning worden verdedigingstechnie-

ken aangeleerd. Deze technieken
zijn aangepast aan de leeftijd van
de deelnemer en de daaruit voort-
vloeiende fysieke mogelijkheden.
Er wordt geleerd gebruikt te ma-
ken van de kwetsbare plekken op
het lichaam van de aanvaller en
het effectief inzetten van eigen li-
chaamswapens bij verdedigings-
en bevrijdingstechnieken.
De cursus bestaat uit tien bijeen-
komsten van twee uur en wordt
gegeven in
Doetinchem op woensdagavond.
De cursus start op 2 oktober a.s.
Voor meer informatie over de cur-
sus of het lidmaatschap info bij
Vereniging Kruiswerk Oost-Gelder-
land, Doetinchem.



Attractiepark opent Mainstreet
Dit jaar is het kloppend hart van
Attractiepark Slagharen compleet
veranderd. De hoofdstraat, met haar
winkels en restaurants, is omgetoverd
tot een winkelpromenade uit het wilde
westen. Eetgelegenheden, gezellige
shops, verrassende boetieks en amuse-
mentscentra bieden onder de naam
Mainstreet voor elk wat wils.

De/e vernieuwde straat vormt daarmee een
afspiegeling van het attractiepark: veelzijdig
met een breed aanbod voor iedereen.
Aan het miljoenenproject Mainstreet is door
/owel binnen- als buitenlandse bedrijven
gewerkt. Een Engelse ontwerpster.
(internationale experts, twee jaar voorberei-
dingstijd en meer dan 60.000 mensuren. Een
aantal steekwoorden om aan te geven wat
voor inspanningen /ijn geleverd om de win-
kelpromenade te realiseren. Maar het was het
zeker waard.
Met dit n ieuwe kloppende hart is
Attractiepark Slagharen het veertigste sei/oen

ingegaan. De publiekstrekker is in 1963 opge-
richt. Miljoenen mensen hebben in de loop
der jaren het vijftig hectare grote Attractiepark
Slagharen ontdekt met /'n ruim veertig
attracties van wereldfaam, shows en unieke
/wembad. Inmiddels ontvangt het attractie-
park jaarlijks ruim 1,2 miljoen be/oekers uit
binnen- en buitenland en behoort daarmee tot
de drukst be/ochte attractieparken van
Nederland. Het geheim achter het succes is
simpel te verklaren: diversiteit. Attractiepark
Slagharen wil het meest complete park / i j n
voor iedereen; jong en oud.
Attractiepark Slagharen is dit jaar geopend tot
en met /ondag 27 oktober, van 10.00 tot 17.30
uur (in het weekend tot 18.00 uur).
De entreeprijs bedraagt v i j f t i e n euro per per-
soon.
De entree is voor kinderen tot en met drie jaar
gratis. Attractiepark Slagharen hanteert een
all-in entreeprijs. Dat betekent met één
toegangsbewijs gratis en onbeperkt gebruik
maken van alle attracties, voorstellingen en
het Bergbad.

Slagharen staat bol van muziek
Bij gezelligheid horen muziek en

dans. Daarom staat Attractiepark

Slagharen bol van muzikale activitei-

ten. Regelmatig laten dweil-orkesten

en fanfarekorpsen uit het gehele land

hun kunnen horen

tijdens rondes door het park.

In de saloon blijkt dat Nederland

over rasechte cowboys beschikt.

De beste line-dance-verenigingen

promoten hun topsport tijdens gratis

demonstraties.

ZWEMMEN IN IJZIGE SFEREN
Zwemmen tussen ijsschotsen en
ijsberen. Dat is mogelijk in het over-
dekte Bergbad van Attractiepark
Slagharen.

Het overdekte zwembad staat gratis ter
beschikking tot de be/oekers van
Attractiepark Slagharen, die een verfrissen-
de duik willen nemen.
Het Bergbad biedt niet alleen de mogelijk-

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

Internationaal eerbetoon
grondlegger Bemboom
De grondlegger van Attractiepark
Slagharen; J.H. 'Henk' Bemboom, is in
Orlando opgenomen in de Hall of Fame
van de International Association of
Amusement Parks and Attractions
(IAAPA).

Tijdens de jaarli jkse bijeenkomst van de/e
internationale organisatie (met meer dan 5600
leden in 101 landen) viel de/e eer aan Henk
Bemboom ( 8 1 ) als eerste nog in leven /ijnde
Nederlander te beurt.
Ieder jaar worden slechts drie postume en één
nog in leven /ijnde park-pionier opgenomen
en het is /onder meer de meest prestigieu/e
onderscheiding in de bedrijfstak. De/e inter-
nationale hulde is een bli jk van waardering
voor de bij/ondere betekenis van Bemboom
voor de amusementsindustrie, liet Roy Gi l l ian
(voor/itter van het IAAPA Hall of Fame
comité) weten t i j d e n s de grootste jaarlijkse
bijeenkomst van de/e bedrijfstak.
Bemboom werd gehuldigd wegens /ijn pio-

nierswerk op het gebied van attractieparken.
Hij introduceerde als eerste het principe van
de all-in-entreeprijs en met groot succes.
Andere parken in binnen- en buitenland volg-
den dit voorbeeld spoedig, tegenwoordig is
het systeem niet meer weg te denken en vindt
iedereen het niet meer dan normaal dat alle
at tract ies in de prijs van het entreekaartje / i jn
inbegrepen. Dat was vroeger echter anders en
moest overal apart voor worden betaald.
Ook /ijn concept van vakantiehuisjes samen
met een pony was en is nog steeds uniek.
Vorig jaar werd de oprichter van Attractiepark
Slagharen al voor /ijn verdiensten beloond
met een onderscheiding van de BALPPA
( B r i t i s h Association of Leisure Parks, Piers
and Attractions). In 2000 kreeg hij de ereprijs
van de VDV (Verband Deutscher Vergnü-
tnmgsanlagenhersteller e.V.) De prijs wordt
iedere twee jaar uitgereikt aan personen die
een onmiskenbare bijdrage hebben geleverd
aan de ontwikkeling en popularisering van
attractieparken.

Slapen op uniek vakantieadres
Waar kun je slapen in de schaduw van een reuzenrad? In Attractiepark
Slagharen natuurlijk. Al vrij snel na de eerste opening van het park bleek dat
een dag Slagharen eigenlijk te kort is. Daarom zijn er diverse mogelijkheden

« om in en bij Slagharen te overnachten.

De jongste be/oekers willen aan het einde
van de dag nog lang geen afscheid nemen van
de attracties en shows. Een meerdaags ver-
b l i j f , met diverse en flexibele aankomsttijden,
is dan een unieke oplossing. Vakantiegangers
kr i jgen als het ware een attractiepark gratis
bij hun vakantie-adres.

De mogelijkheden om in en bij Attractiepark
Slagharen te overnachten zijn talrijk.
Het attractiepark beschikt over wigwams,
vakantiehuisjes en stacaravans. De/e
verblijfsaccommodaties bevinden zich op en
rond het amusementsterrein. Wigwamwereld
is te vinden naast het attractiepark. Net als de
andere verblijfsaccommodaties zijn de unieke
tenten van alle gemakken voorzien. Naast een
complete inventaris zijn de accommodaties
uitgerust met kleurentelevisie, verwarming,
kookgelegenheid, douche, toilet, meubilair en
koelkast. Bij de Wigwamwereld is ook de

camping van Attractiepark Slagharen te vin-
den.

De luxe stacaravans van Colorado City en
twee verschillende typen vakantiehuisjes
staan op het terrein van Attractiepark
Slagharen. De bewoners hiervan brengen dus
hun vakantie door in een attractiepark en heb-
ben daarnaast ook de voordelen van een
vakantiepark. In het park /ijn diverse restau-
rants, eetgelegenheden en een supermarkt. De
bewoners van de diverse verblijfsaccommoda-
ties kunnen tijdens hun vakantie overdag gra-
tis en onbeperkt gebruik makeo van de attrac-
ties en het /wembad van Attractiepark
Slagharen. Het Bergbad b l i j f t speciaal voor de
vakantiegasten tot 22.00 uur geopend.
's Avonds hebben de vakantievierders ook
toegang tot de ge/ellige familie-avonden
waarbij bingo, dansorkesten, karaoke en
talentenjachten een hoofdrol spelen.

Op vijf kilometer afstand
van Slagharen liggen vakan-
tiehuisjes in Vakantiepark
Collendoorn. De verblijfs-
accommodaties z i j n identiek
aan die in Slagharen. De
gasten kri jgen in
Collendoorn zelfs nog iets
extra's. Zij hebben tijdens
hun verblijf een pony tot
hun beschikking. De dieren
betekenen voor k i mieren een
onvergeteli jke vakant ie .
De jeugd voelt zich na gratis
lessen van een ervaren rij-
instructeur al snel een echte
cowboy. Bij Vakantiepark
Collendoorn hoort ook een
overdekt /wembad, midget-
golfbaan. supermarkt en
recreatie/aal. In de/e /aal
worden gezellige familie-avonden gehouden.
En wie overdag Attractiepark Slagharen wil
bezoeken, kan dat probleemloos en gratis
doen. Er rijdt op vaste tijden een treintje, de
Pony Express, tussen Collendoorn en Slagha

ren. Het gebruik hiervan is. net als de toegang
tot het attractiepark, gratis. Het enige nadeel
is e igen l i j k dat de vakantievrienden (pony's)
niet mee mogen in de trein.
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HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT;

UCHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

VP
(.1

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23



HOESLAKENS
& LAKENS

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

Lakens wit
van Cinderella
160/260 van 21,95
200/260 van 30,95
240/260 van 34,95

Lakens
/ 0 0 % katoen
Diverse kleuren
1 persoons van 21,95
2 persoons van 30,95
lits-jumeaux van 34,95

voor 16,95
voor 24,95
voor 27,95

voor 7,95
voor 9,95
voor 11,95

Van Dijch hoeslahens
200/200 van 68,12 voor 9,-

Katoen satijnen hoeslahens
in 9 kleuren

van 24,95
van 32,95
van 29,95
van 34,95
van 39,95

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

van 15,95 voor 12,95

Stretch moltonhoeslahens
l persoons van 19,95 voor 14,95
1 persoons xl van 22,95 voor 17,95
2 persoons van 25,95 voor 19,95
lits-jumeaux van 29,95 voor 23,95
Moltonslopen nu 2 voor 13,95

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

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

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

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

7,50
7,95
8,95
10,95
14,95
15,95
16,95

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

TAFELCOED
Vele maten rende, vierkante en

rechthoekige tafelkleden en
dekservetten.

Effen en gedessineerd.

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

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

nu vier voor 5,
Theedoeken
l 00% katoen nu 3 voor 5,-
Halflinnen nu 2,95 per stuk
100% linnen nu 3,95 per stuk

Schorten
diverse kleuren vanaf 8,95

700% wollen p/a/ds
In prachtige ruitmotieven, diverse kleuren
130/170 van 54,10 voor 34,95

i ZOMER
OPRUIMING

grote partij dekbedsets - supervoordelig
Boras cotton
Kinderdessinsl 40-200
Ideens

Oeja luxe satijn
1 pers
100% katoen lits-jumeaux

Cinderella Living Colors
} pers
2 pers
lits-jumeaux

1 pers van 45,40

2 pers
lits-jumeaux

104,-
172,-

63,
90,

104,

vanaf 29,
vanaf 59,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nehsteunhussen
Gevuld met synthetische bolletjes.

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

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

Badmatten
Katoenen badmat met antislip
Toiletmat 50/55 van l 7,95 nu 14,95
Bidetmat 50/60 van l 7,95 nu 14,95
Badmat 50/90 van 22,95 nu 19,95
Badmat 70/1 20 van 38,95 nu 32,95

Kinderbadjassen vanaf 15,

Badjas met wafelstructuur
l 00% katoen in diverse kleuren
en maten nu 27,-

Heerlijhe velours badjassen
met capuchon
100% katoen van 58,95 nu 36,-

Badstof badjassen
100% katoen voor dames en
heren van 58,95 nu 36,-

BEDSHOP DE DUIF
Nafi/i/rlijfc ak '^ ow slapen ö

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 129,- nu 79,-
2-persoons 200/2<)0 van 199,- nu 119,-
litsjumeaux 240/200 van 219,- nu 129,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + lits j.)

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

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

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

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

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

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

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

Sunthetisch 4-seizoenen dekbed met Perhal
katoenen tijk en Kwali-soft vulling. Suf er zacht.
l-persoons 140/200 van l 26,74 nu 85,
l-pers. xl 140/220 van l 35,82 nu 99,
2-persoons 200/200 van l 72, l 7 nu 119,
l i t s jumeaux 240/200 van l 94,88 nu 135,
lits jumeaux 240/220 van 208,50 nu 149,

STRANDLAKENS
Kinderstrandlahens vanaf 6,95
Strandlahens vanaf 11,95

Nu klamboes in
diverse kleuren

Nieuwstad 44-48, Zutphen
Tel. 0373-312816

K i j k ook eens op onze website:
www.bedshop.nl
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Activiteiten in de
Warnsveldse week.
Een bezoek
waard!
Ook dit jaar staan er in de
Warnsveldse week weer diverse
activiteiten op het programma.
Dit is mogelijk dankzij de me-
dewerking van vele vrijwilli-
gers, de gemeente Warnsveld en
niet te vergeten de sponsors.

Daarom een hartelijk woord van
dank aan hun adres!
De kunstexpositie is dit jaar in het
gemeentehuis. Loop dus eens even
binnen om te kijken naar hetgeen
u daar geboden wordt en u zult
daar zeker geen spijt van krijgen.

Nieuw dit jaar is de antiek-, verza-
mel- en curiosamarkt op de Rijks-
straatweg welke plaats vindt op
woensdag 28 augustus. Vele stand-
houders hebben zich al ingeschre-
ven dus dit belooft wat te worden!

Daar moet u dan ook beslist naar
toe gaan.

Dat geldt trouwens ook voor de an-
dere activiteiten op het program-
ma staan vermeld en waarover u
meer kunt lezen in deze krant.

De Warnsveldse week wordt afge-
sloten met een absolute topper en
wel het optreden van het Holland
Boys Choir met pianobegeleiding
van Jan Vayne.
Ook ons eigen Warnsvelds Man-
nenkoor zal aan dit concert deel-
nemen.
Een unieke gebeurtenis die u niet
mag missen!
Veel plezier toegewenst!

Coördinatiecommissie
feestweek Warnsveld.

Zondag l september afsluiting feestweek m.m.v. Warnsvelds Mannen-
koor, Holland Boys Choir en Jan Vayne.

Zaterdag 24 augustus
- Vrijmarkt Rijksstraatweg 10.00-17.00 uur
- Expositie in de hal van het gemeentehuis 10.00-17.00 uur
- Kano-polotoernooi op de Berkel
- Schoolbands rondom de Kerk vanaf 15.00 uur

Zondag 25 augustus
- Expositie in de hal van het gemeentehuis 14.00-17.00 uur
- Kano-polotoernooi op de Berkel

Maandag 26 augustus
- Expositie in de hal van het gemeentehuis

Dinsdag 27 augustus
- Expositie in de hal van het gemeentehuis
- Biljarttoernooi "De Pauw" aanvang 13.00 uur
- Programma Spectrum: braderie, klein circus, demonstratie line-dan-

cers, kettingzaagbewerkers, dweilorkest, tiroler muzikanten, maaltijd,
muzikaal avondprogramma, vuurwerk

Woensdag 28 augustus
- Expositie in de hal van het gemeentehuis
- Antiek-, verzamel- en curiosamarkt Rijksstraatweg 10.00-17.00 uur
- Kinderrommelmarkt Molenstraat 14.00-17.00 uur

Donderdag 29 augustus
- Expositie in de hal van het gemeentehuis
- Biljarttoernooi "De Pauw" aanvang 13.00 uur

Vrijdag 30 augustus
- Expositie in de hal van het gemeentehuis
- Finale biljarttoernooi "De Pauw" aanvang 13.00 uur

Zaterdag 31 augustus
- Wielerronde / skeeleren vanaf 09.00 uur

Zondag l september
Holland Boys Choir met pianobegeleiding van Jan Vayne en het Warns-
velds Mannenkoor
Aanvang 15.00 uur (kerk open 14.30 uur)

De commissie
wenst u veel
feestweekplezier!



feestweek

Warnsveld:

u moet er

geweest

zijn om er

over mee

te praten!

Bouwen is Vakwerk
Wij werken uw plannen uit van offerte
tot oplevering

•JPlAf
GARANT

NVOB

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld bv
Lage Weide 29, 7231 NN Warnsveld
Telefoon: 0575-522577, Telefax: 0575-521020
Internet: www.dijkmanbouwgroep.nl

Adverteren?
Vraag naar de vele mogelijkheden die Weekblad Contact kan bieden! Telefoon (OS7S) SS 1O 1O

Al meer dan 65 jaar dienstverlening

HENDRIKSEN
SCHOONMAAKBEDRIJF B.V.

Oude Wand 100 - Zutphen - Telefoon (0575) 54 40 00

Speciaal rentetarief voor
Plan De Teuge

hypotheken

MARCEL'
Winkelcentrum Dreiumme 27-29

7232 CN Warnsveld

Telefoon (0575) 52 16 09

Informeer naar ons speciale
projecttarief voor Plan De Teuge
en maak een rondvlucht vanaf
vliegveld Teuge. Want als u

bij ons de hypotheek afsluit
maakt u een rondvlucht
van een half uur boven uw

toekomstige woning.

Rentepercentage vanaf:

3,6%'
* effectief 3,7%
Rentewijzigingen voorbehouden

Kom langs bij Fortis Bank,
IJsselkade 12,
7201 HB Zutphen of
bel (0575) 51 3841.

•Vis--*.'
Ü'

FORTIS
BANK



Uniek concert Jan Vayne & Holland Boys
Choir en het Warnsvelds Mannenkoor
op zondagmiddag l september
in de Dorpskerk van Warnsveld

Warnsvelds Mannenkoor

Als laatste evenement van de
Warnsveldse feestweek zal dit
concert plaatsvinden op zon-
dagmiddag l september 2002
vanaf 15.00 uur in de dorpskerk
van Warnsveld (kerk open van-
af 1430 uur).

Kaarten a € 15 zijn verkrijgbaar
bij:

• The Read Shop, Dreiumme
• Super Stein, Breegraven en
• Het gemeentehuis, Rijksstraat-

weg (bureau Voorlichting)

Dit concert wordt mede moge-
lijk gemaakt door: Bouwbedrijf
Chris Kappert Warnsveld, Bouw-
bedrijf Dijkman Warnsveld BV
en WBC Aannemingsbedrijf te
Winterswijk

HOLLAND BOYS CHOIR

Een unieke samenwerking tussen
een van de meest bekende Europe-
se jongenskoren: Holland Boys
Choir en de uiterst succesvolle pia-
nist Jan Vayne staat garant voor
een bijzonder concert.
De jongensstemmen vertolken de
prachtige bekende klassieke en
populaire composities terwijl Jan
Vayne naast de begeleiding van
het koor diverse improvisaties zal
brengen. Tijdens vorige concerten
in deze formule ontvingen de uit-
voerenden jubelende recenties in
de vaderlandse pers.

Pieter Jan Leusink ontwikkelde
Holland Boys Choir naar de Engel-
se koortraditie maar met een ei-

gentijds gezicht wat past in onze
cultuur. De jongens krijgen hun
muzikale opleiding aan het mu-
ziekinstituut in Elburg waar zij 4
tot 5 maal per week repeteren. Een
veel gelezen reactie in de pers is
dat de jongens met hun enorme
gedrevenheid, enthousiasme en
talent een uitvoering brengen die
voor Nederlandse begrippen onge-
woon is. De unieke samenstelling
(de jongste zangertjes zijn 7 jaar)
en dynamische uitvoering, waar
de transparante klank van de hel-
dere jongensstemmen grote uit-
drukkingskracht krijgen, geven
werken van de beroemdste compo-
nisten extra glans. De zangers van
Holland Boys Choir maakten con-
cert reizen door Europa en traden
op in o.a. de Notre Dame in Parijs,
St.-Martin-in-the-Fields in Londen
en Riga Dom in Letland. Tijdens
het Festival in het Italiaanse Lecco
en in Wales maakten de zangers
grote furore. Zij treden op voor ra-
dio en t.v. en concerteerden voor
H.M.Koningin Beatrix. In 16 jaar
maakte Holland Boys Choir meer
dan 100 CD's en ontving in 1998
voor haar CD "Christmas Carols"
en in 2000 voor de CD "De Mat-
thaus Passion van Bach" een Gou-
den CD.

JAN VAYNE

Jan Vayne verdiende zijn sporen
op de Nederlandse Concertpodia.
Al op jonge leeftijd werd duidelijk
dat hij ongekende mogelijkheden
had en werd zijn spel bijzonder
hoog gewaardeerd door het pu-
bliek.
Jan Vayne's unieke stijl kenmerkt

zich door een enorme dictie ge-
koppeld aan virtuositeit. Naast een
groot aantal platina platen viel
vooral zijn bijzondere optreden tij-
dens de inauguratie van de tweede
ambtstermijn van president Clin-
ton op. Zijn talenten maken hem
geliefd bij zowel klassieke als pop-
ulaire muziekliefhebbers. Als eni-
ge virtuoos in zijn soort brengt hij
met zijn grandioze sprankelende
spel menige compositie tot leven
en weet hij zijn publiek tot de laat-
ste noot te boeien.

WARNSVELDS
MANNENKOOR

Het Warnsvelds Mannenkoor, op-
gericht in 1962 en dus 40 jaar oud,
heeft zowel in als buiten Warns-
veld een goede reputatie opge-
bouwd. Het koor telt zo'n 65 leden
van alle leeftijdscategorieën en al-
le gezindten. Het koor is veelzijdig,
vernieuwend en er heerst gezellig-
heid en vriendschap. Met enthou-
siaste zangers, onder zeer deskun-
dige leiding en een prima weke-
lijkse scholing, worden de meest
uiteenlopende werken ten gehore
gebracht.
Veel mensen weten het koor te
waarderen, gezien het vele pu-
bliek tijdens de concerten. Er leeft
echter ook een vooroordeel dat
mannenzang alleen bestaat uit
zware, al dan niet religieuze koor-
werken of voor een groot deel uit
opera- en operettewerken. Het zal
dan een verrassing zijn, misschien
wel een verademing om het
Warnsvelds Mannenkoor te horen
zingen.

Holland Boys Choir

Dirigent Arno Vree (1965) studeer-
de schoolmuziek aan het Utrechts
Conservatorium en de University
of Reading (GB). Daarnaast stu-
deerde hij orgel bij Jaap Zwart j r.
en koordirectie U.M bij Joop Schets
aan de Hogeschool Gorinchem.
Het praktijkdiploma koordirectie
haalde hij 'Cum Laude'.
Onder zijn leiding werden veel
concerten gegeven met veelal min-
der bekende werken uit het reper-
toire. Zo leidde hij concertante en
scenische voorstellingen uit alle
periodes van de muziekgeschiede-
nis. Het werk van Arno Vree ken-
merkt zich door een getrouwe uit-
voering van de partituur en de in-
houd van de tekst van de composi-
tie staat centraal. Bij zijn interpre-
tatie laat hij zich leiden door stijl-
kenmerken en muzikale traditie.
Veel van zijn uitvoeringen waren
Nederlandse premières.
Als dirigent is hij naast het Warns-
velds Mannenkoor verbonden aan
de koorafdeling van de Koninklij-
ke Liedertafel 'Souvenir des Mon-
tagnards' te Tilburg, het Cantate-
koor Dukenburg te Nijmegen en
het Gouds Jeugd Symfonie Orkest.
Arno Vree schreef meer dan 150
kinderliedjes en 12 musicals voor
kinderen, welke door kinderen of
volwassenen gespeeld kunnen
worden. Inmiddels zijn er al twee
cd's verschenen met kinderliedjes
van zijn hand. Als organist treedt
hij regelmatig op als solist of bege-
leider bij koren.

Pianist Johannes Luijken (1957)
speelt piano sinds de kleuter-
schoolleeftijd. Hij studeerde bij
Miep van Luijn-Riemersma en bij
Hans Dercksen. Sinds 1999 werkt

hij full-time muzikaal, omdat hij
het niet laten kon. Daarvoor was
hij tien jaar lang predikant.
In 1999 vormde hij een duo met
zangeres Lotte van Dam in een ei-
gen programma "Ridders ge-
zocht", waarvoor hij tekst en mu-
ziek schreef. In 2000 schreef hij
balletmuziek voor het ballet "Orp-
heus en Eurydice", uitgevoerd
door leerlingen van de Muzehof in
Zutphen. Johannes heeft een le-
spraktijk in Zutphen en begeleidt
naast het Warnsvelds Mannen-
koor het popkoor Back Corner,
eveneens uit Warnsveld.

De leden van het W.M.K. zouden
het fijn vinden, als we nog een
flink aantal nieuwe tenoren,
baritons en bassen konden ver-
welkomen op onze repetities.
Er zijn genoeg muziekliefheb-
bers in Warnsveld en omgeving.
Wij nodigen graag mannen uit
van 18 jaar en ouder om onze
gelederen te komen versterken.

De repetitieavond is op vrijdag-
avond van 20.00 - 22.00 uur in de
Eekschuur, met ruime mogelijk-
heid voor onderling contact in de
pauze en na afloop.

Komt u binnenkort eens de sfeer
proeven? Als u ons laat weten dat
u belangstelling hebt nemen we
contact met u op om geheel vrij-
blijvend nog iets meer over het
koor te vertellen.

Voor informatie kunt u contact op-
nemen met:
Wim Smeerdij k, Vordensebinnen-
weg 16, 7231 BC Warnsveld, tel.
0575-523552.



We zin net zo

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent.
De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties.
Het is een bank ven mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact.
Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken
bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen.
We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat.
Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Berkel - IJssel
Dreiumme 1, Warnsveld

' Keuze uit vijf kleuren,
zolang de voorraad strekt.
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Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, Tel./Fax (0575) 52 72 51
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DIJKERMAN
&LAMMERS

ENERGIEK IN INSTALLATIETECHNIEK

Lid van

UNETO-VNI

Dijkerman & Lammers BV
Installatietechniek

Molenstraat 72a
7231 KP Warnsveld

Telefoon: (0575) 57 00 16
Fax: (0573) 25 09 41

E-mail: info@dijkerman-lammers.nl

Installatie computernetwerken

Weevers Net

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

Weevers

BOUWMARK-

Altijd
Multi-

voordeel

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen -Tel. (0575) 52 17 96
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Het Tuinfeest
is dit jaar
op dinsdag
27 augustus
van 13.30 tot
22.30 uur

Het tuinfeest 2002 op het Spectrum Gelderland Oost zal dit jaar
een ander programma-invulling krijgen en is op een andere
dag dan in de afgelopen jaren.
De reden is dat het Spectrum bezig is met een grootschalige de-
concentratie van cliënten
Het tuinfeest zal in de komende jaren dan ook kleinschaliger
van opzet worden.
Reden temeer voor ons om het tuinfeest intiem, gezellig en aan-
trekkelijk te houden voor onze cliënten.

Het programma dat ook toegankelijk is voor de bewoners van
Warnsveld ziet er als volgt uit:

Braderie
Klein Circus
Diverse kinderattracties
Demonstratie line-dancers
Demonstratie kettingzaagbewerkers
Dweilorkest
Tiroler muzikanten
Maaltijd
Diverse andere activiteiten
Muzikaal avondprogramma
Afsluitend vuurwerk

De exacte tijdsprogrammering zal begin juli bekend worden en
via de diverse posters in het dorp en op het Spectrum terrein be-
kend gemaakt worden.

Zaterdag 24 augustus:

«•KBHRht 4MHHMkt wHHHkk ^m^^^m^^MMMHMMt dMMMMi ^H^^M ^WPV^

Verleden jaar was dit zo'n gran-
dioos succes dat we hebben be-
sloten om dit evenement dit
jaar op de eerste zaterdag van
ons dorpsfeest te laten plaats-
vinden.

Doordat verleden jaar meerdere
evenementen op dezelfde dag
plaatsvonden, ontstonden door de
enorme toeloop nogal wat parkeer-

problemen in ons dorp. Dit jaar
zult u daar gelukkig minder last
van hebben.
Onze vrijmarkt is langzamerhand
in alle uithoeken van Oost-Neder-
land bekend; overal komen bezoe-
kers en deelnemers vandaan!
En reken er maar op dat het ook
dit jaar weer een grandioos festijn
wordt! De hele Rijksstraatweg, het
Kerkplein en het plein bij het Ge-

meentehuis zullen weer gevuld
worden met enthousiaste kinde-
ren en volwassenen die hun spul-
len aan de man of vrouw proberen
te brengen^Dus mensen, haal uw
zolder leeg, maar laat grote spul-
len als bankstellen en oude auto's
thuis; daar hebben we geen ruimte
voor!
Kinderen, kijk in je speelgoedkast.
Nu heb je de gelegenheid om je ou-
de Barbies of Dinky Toys te verko-
pen; kun je een aardig zakcentje
mee verdienen!
Of misschien kun je wel aardig
blokfluit spelen, of accordeon?
Kom er gezellig bij, speel naar har-
telust, leg een oude hoed voor je
neer en je zult zien, de Eurocentjes
rollen zo je hoedje in!

Iedereen kan aanschuiven; we zijn
er al 's-ochtends vanaf een uurtje
of zeven. We beginnen echt te
draaien om ca. 10.00 uur. Om 17.00
uur stoppen we. Iedereen moet
dan zijn niet verkochte spullen en
rommel opgeruimd hebben en
mee naar huis nemen. Help ons
daar nou mee; het is een vrijmarkt;
deelname is helemaal gratis. De or-
ganisatie is in handen van vrijwilli-
gers maar die zijn er echt niet voor
om na afloop uw rommel op te rui-
men!
Wij rekenen op uw medewerking!
Wilt u nog meer weten? Bel dan
0575-522330 Of 522919.

Biljarttoernooi 55+
tien over rood
Op dinsdag 27 augustus en don-
derdag 29 augustus om 13.00
uur; finale vrijdag om 13.00 uur

Voor de vierde maal wordt in het
kader van het dorpsfeest weer het
biljarttoernooi georganiseerd in
DE PAUW VAN WARNSVELD.
Voor alle senioren vanaf 55 jaar is
het mogelijk mee te doen aan het
biljarten. Er wordt gespeeld tien +
over rood, voor de wedstrijdspelers
met een hoog gemiddelde is de +

bedoeld, zij dienen er dan ook
meer over rood te maken zodat
een ieder kans heeft op een mooie
prijs.
Het toernooi wordt gehouden voor
mannen en vrouwen en wordt op
dinsdagmiddag en bij voldoende
deelname, donderdagmiddag ge
speeld. De finale is gepland op vrij-
dagmiddag, telkens beginnend
om 13.00 uur.
Deelname kost € 2,50 hiervoor
krijgt u bij binnenkomst een kopje

koffie of thee geserveerd. Ook zal
er tussendoor een hapje aangebo-
den worden. Zoals u ziet zal ook de
gezelligheid bovenaan staan zoals
het hoort bij het dorpsfeest.

De hoofdprijs is € 70,00
2e prijs € 45,00
3e prijs € 25,00
Voor inschrijving kunt u bellen:
Café De Pauw tel. 522753
A. Golstein tel. 523704
inschrijvingen aan de zaal.

Zaterdag 31 augustus:

Wielerronde van Warnsveld
Voor de vierde keer zal er in
Warnsveld op 31 augustus een
uitgebreid wielerprogramma
van start gaan. Al vele jaren
vindt er eind augustus - begin
september een Wielerronde
plaats.

Sinds enkele jaren is het program-
ma fors uitgebreid. Het enthou-
siasme bij publiek en wielrenners
was ook vorig jaar zo groot dat wij
dit jaar weer het uitgebreide pro-
gramma aanbieden. Na de dikke
banden wedstrijd voor de plaatse
lijke jeugd wordt er om 13.00 uur
gestart met de junioren (16 en 17
jarigen).
In deze categorie zitten de wiel-

renners van de toekomst. Wellicht
zult u één of meerdere van deze
jongens over enkele jaren op de te
levisie kunnen bewonderen in gro-
te profkoersen.
Bij de junioren starten de sport-
klasse A en B. In deze categorie rij-
den sterke ex-topamateurs en wiel-
renners die wel veel voor hun
sport over hebben, maar niet vol-
doende tijd beschikbaar hebben
om met de echte top amateurs
mee te kunnen rijden. Ook hier rij-
den diverse lokale favorieten mee,
zo worden in ieder geval Rudie
Frinking, John Zinnipman en
Fredy van der Werf aan de start
verwacht.
Het wielerfeest wordt afgesloten

Programma
Dikte Banden Wedstrijd
junioren
Sportklasse A en B
Veteranen

start 12.00 uur
start 13.00 uur
start 14.45 uur
start 16.30 uur

(opgave vanaf 11.30 uur)
(60 km)
(60 km)
(60 km)

met een wedstrijd voor de vetera-
nen, wielrenners van 40 jaar en
ouder. U zult ervan versteld staan
hoe hard en fanatiek deze "oud-
jes" nog rijden. Bij de veteranen rij-
den verschillende Warnsvelders
mee.
Als de zon net als vorig jaar volop
haar aanwezigheid zal doen laten
gelden, staat niets een sportieve
dag meer in de weg. Bent u er vo-
rig jaar niet bij geweest? Laat het
dan deze keer niet aan u voorbij
gaan! Warnsveld staat op 31 au-
gustus weer op zijn kop, daar moet
u over kunnen meepraten.
Kom dus kijken. Bij de jurywagen
(Bonendaal) zullen steeds mede
werkers van de organiserende wie
lervereniging ETP aanwezig zijn
om eventueel uitieg te geven over
de wedstrijden.
Het parkoers zal gaan over de Bo-
nendaal, Bergkampweg, Toren-
laan, Vordensebinnenweg en de
Hofweg.
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ALBERT HEIJN
WARNSVELD

DREIUMME 43
7232 CN
(O575) 52 72 71

Nooit meer haasten,
dat is lekker winkelen!

O N Z E O P E N I N G S T I J D E N :

maandag wan O8.0O tot 2O.OO uur
dinsdag van 08.0O tot 20.OO uur
woensdag van 08.00 tot 20.00 uur
donderdag van O8.OO tot 2O.OO uur
vrijdag van 08.00 tot 21. OO uur
zaterdag van 08.00 tot 19.0O uur

van der Beek ERA Makelaars
Bemiddeling bij aan-/verkoop
Woningfinanciering
Assurantiën
Taxaties

S T E R K D O O R S E R V I C E
Postbus 4125, 7200 BC Zutphen
Nieuwstad 33, 7201 NL Zutphcn
Telefoon (0575) 51 59 10 • Fax (0575) 51 88 90
Internet: www.vdbcekmakelaars.nl • E-mail: zutphcn@vdbeckmakclaars.nl

NVM

feestweek Warnsveld:
u moet er geweest zijn

om er over mee te
praten!

KOK
• i Voor al uw:

- Bloemwerk
- Kado artikelen
- Tuin accessoires
- Huis decoraties
- Bruidswerk
- Grafwerk

Onze winkel is sfeervol ingericht met de
nieuwste trends. Ook schikken wij voor u het
boeket op moot met vernieuwende idee n.

KOK
Rijksstraatweg 64-68, 7231 AH Warnsveld

Telefoon (0575) 52 27 04

Maandag t/m zaterdag geopend

BOERSTOEL

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vordert, tel.: (0575) 55 15 67

Schoonmaakbedrijf

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

Brood daar zit wat in.

En dan zo uit de
oven in de winkel.

da's pas vers!

Echte Bakker
VAN ASSI

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

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FOCWfl
i
BOVAG

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

Fa. A. Beeftink en Zn.
LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

Handel in zand en grind enz.

Machinale bosbouw
o.a.

Erkend door het
Bosschap

klepelmaaier en

plantgaten woelen

mobiele versnipperaar met kraan

Joostinkweg 12
7251 HK Vorden

Tel. (0575) 55 12 49
55 25 03

Fax (0575) 55 20 95
Autotel. 06 52 91 8015



Woensdag 28 augustus:

Rommelmarkt
Molenstraat

Contrasten in kunst"
Ook in 2002 zal er weer een
rommelmarkt voor en door de
kinderen gehouden worden in
de Molenstraat.

Ondanks het feit dat er vorig jaar
voor het eerst geen braderie gelijk-
tijdig met de Rommelmarkt was,
was er over de opkomst niets te
klagen

Het is wel de bedoeling dat een ie
der na afloop zijn/haar handel

weer mee naar huis neemt en niet
laat staan.

Dus: woensdag 28 augustus 2002
om 14.00 uur is het dan weer zo-
ver.

Vanaf de Bonendaal tot aan het
Bongerspad zal de weg vanaf ca.
13.00 uur afgezet worden.
De kinderen kunnen dan een
plaatsje zoeken om hun spulletjes
uit te stallen voor de verkoop.

Antiek-, verzamel-
en curiosamarkt
woensdag
28 augustus
Enkele jaren geleden zijn we
hier al mee gestart. Toen nog
was het een onderdeel van de
braderie. Het was een groot suc-
ces. Van vele kanten zijn we dan
ook regelmatig benaderd om
een dergelijke markt als jaar-
lijks terugkerend evenement
tijdens ons dorpsfeest te orga-
niseren.

En dat doen we dus; de markt
komt er weer, terug van wegge-
weest! Nu niet meer als onderdeel
van de braderie maar volledig als
ANTIEK-, VERZAMEL- EN CURIOSA-
MARKT!

De markt wordt gehouden van

10.00 tot 17.00 uur op de Rijks-
straatweg.

Let op: dit is dus absoluut geen
rommel- of vlooienmarkt!

Wat u wel zult aantreffen op de
markt is prachtig antiek en curio-
sa, allerhande verzamelartikelen,
kramen met interessante boeken
en ook verwachten we enkele kra-
men met kunstobjecten! Talrijke
deelnemers uit het hele land heb-
ben al ingeschreven. Maar we heb-
ben nog wel wat ruime kramen be-
schikbaar. De standhuur is laag.
Dus hebt u interesse, bel dan voor
meer informatie naar 0575-
522330 of 522919.

De amateur-schilderkunst heeft,
in de loop van de laatste 50 ja-
ren, een geheel eigen plaats in
de kunstwereld veroverd. Een
plaats die haar toekomt omdat
zij oprecht is.

Een eeuw geleden lag de situatie
heel anders. Je werd schilder en je
probeerde je hoofd boven water te
houden door hard te werken en
kopers voor je schilderijen te vin-
den. Schilders gingen ook wel met
hun waren langs de deuren van de
huizen van de meer welgestelden
of zij maakten tournees langs veel
grote boerderijen. Een hard be-
staan!
Menig ouder zag zo zijn kind tot
het armoede niveau afglijden door
het dienen van die edele muze.
Als je geluk had was een kunst-
handel in je werk geïnteresseerd
en kon dit het begin van erken-
ning betekenen.
Langzamerhand is de maatschap-
pij veranderd en hebben kunste-
naars er ook andere banen bij om
zo onafhankelijk te kunnen blij-
ven schilderen.
Die onafhankelijkheid kenmerkt
ook de amateur-schilderkunst.
Vaak wordt het aanwezige talent
pas in latere jaren ontwikkeld als
men, na een maatschappelijke car-
riare, pas tijd heeft.
Bij allerlei instellingen wordt er
lesgenomen en zelfs cursussen op
de Q^n of andere academie ge-
volgd. Dan bepalen de combinatie
van dat talent, het aangeleerde,
het inzicht en die werk- ervaring
hoe hoog het technische en arti-
stieke niveau van het kunstwerk
uiteindelijk wordt.
Veel kopers van amateurkunst in-
teresseren zich niet zo voor een
dergelijk kwaliteitskenmerk en ko-
pen alleen wat zij mooi vinden en
hun aanspreekt. Dat is een heel
goed argument.
In Warnsveld werden vroeger, tij-
dens de feestweek, jarenlang ten-
toonstellingen gehouden, waarin

beroepskunstenaars en amateurs
elkaar ontmoetten.
Sinds enige jaren is deze traditie
weer opgepakt en met nieuw elan
gepresenteerd.
De Warnsveldse kunstenaars ge-
ven tijdens de komende feestweek
ook weer acte de presence Deze
keer zal dat in de hal van het Ge
meentehuis aan de Rijksstraatweg
zijn.
Het thema is "Contrasten in
Kunst".
Nu kunt u zich bij het begrip con-
trasten veel voorstellen. Wat de
tentoonstellingscommissie met
deze titel bedoelt maakt nieuws-
gierig, dus daarom vertel ik daar
niet veel over. Wel verklap ik dat er
een grote verscheidenheid zal zijn.
Amateur- en professionele schil-
derkunst zijn twee begrippen, die
hoe langer hoe dichter bij elkaar
komen. Vaak is het enige verschil
dat ervan geleefd moet worden of
niet. Het er niet van hoeven te Ie
ven is dan soms zelfs in het voor-
deel. Er hoeven geen concessies
aan de eigen overtuigingskracht
gedaan te worden ter wille van de
verkoop. Toch is dat ook weer niet
helemaal waar, omdat veel "be-
roeps" kunstenaars er een baan bij
hebben. Want iedereen wil graag
een redelijk goed bestaan hebben.
Het is verrassend wat creatieve
geesten voor moois tot stand bren-
gen. Een ieder vanuit zijn of haar
eigen interesse. Zo maakt Bart
Brouwer met zijn abstracte sculp-
turen meer los dan de schoonheid
van de houtsoort waar hij mee
werkt. Het zijn de vormen die de
kijker aanspreken, gekoppeld aan
het karakter van de houtstructuur.
Doordat Charlotte Verweij haar
onderwerpen het liefst uitver-
groot, geven haar olieverfschilde-
rijen zo een geheel eigen kijk op
de wondere wereld van de natuur.
De gewassen pentekeningen van
Joop Thomassen behoeven nauwe
lijks enige introductie.
Zij hebben, op een sfeervolle wijze.

veel schijnbaar verborgen mooie
plekjes in en rond ons dorp tot on-
derwerp. "Zoekend, tastend, ge
bruikmakend van verschillende
materialen en technieken ontstaat
een vervreemdend beeld, waarin
ik een voelbare sfeer wil uitdruk-,
ken", zegt Winne Rietema over
haar "Sporen in de tijd".
Aatfde vlotte penseelstreken van
Theo den Hartogh hebben maar
weinig boerderijen, boomgroepen,
doorkijkjes en vergezichten in de
wijde omgeving kunnen ontsnap-
pen.
Auke Dijkstra had vanaf zijn
jeugdjaren al belangstelling voor
keramiek. Vooral de ambachtelijke
kant ervan heeft hij later, tijdens
zijn studie in Gouda, leren ken-
nen. Door eigen gemaakte glazu-
ren en de ontwikkeling naar wat
vrijere vormen weet hij een be
paalde artistieke spanning in aar-
dewerk, steengoed en porselein op
te roepen.
Op een expressieve manier geeft
Gerrit Roosjen uitdrukking aan
zijn indrukken, die de natuur op
hem maakt. Het schilderen is voor
hem een belangrijk tegenwicht
van zijn werk in de geestelijke ge
zondheidszorg.
Ingrid Zonneveld houdt zich, mo-
menteel voornamelijk bezig met
landschappen en mensfiguren,
waarin drie typen de hoofdtoon
voeren. Dat zijn madonna's, por-
tretten en figuren. Haar schilderij-
en zijn een weergave van haar per-
soonlijke kijk op de wereld.
De olieverven van Anne Runia zijn
een feest van vorm en kleur. Ook
wel kwartetten genoemd. Van een
bepaald thema worden vier ver-
schillende invalshoeken op en ge
abstraheerde, kleurrijke en deco-
ratieve wijze weergegeven, waarbij
het lijn- en vlakkenspel het dyna-
misch aspect bepalen.
Bekend of minder bekend; verras-
send is het wel!

Wouter Derksen.

Gun hem de tijd
van zijn leven.

Steun de kindervakanties
van Jantje Beton

Het is weer zomervakantie.
De meeste kinderen kijken
hier naar uit, want ze zijn
niet alleen vrij, maar gaan
ook op vakantie! Wellicht
zijn ook uw vakantieplan-
nen al klaar en is de reis ge-
boekt. Vele kinderen kun-
nen daarentegen niet op
vakantie. Mogen wij daar-
voor even uw aandacht?

"Even uit die rotsituatie"
leder jaar zitten er zo'n
350.000 kinderen de hele
zomer thuis, omdat er bij-
voorbeeld thuis geen geld
is om op vakantie te gaan.
Speciaal voor hen betaalt
Jantje Beton kindervakan-
ties. Daardoor kon bijvoor-
beeld Jimmy die na de
scheiding van zijn ouders in

een Blijf-van-mijn-Lijfhuis
verbleef, toch nog op va-
kantie. Hij vertelt: "Het
vakantiekamp was een plek
voor mij om te ontsnappen
aan de rotsituatie waarin ik
zat. Op zo'n kamp kon ik
dan gewoon weer lekker
een balletje trappen of met
andere kinderen spelen.
Dingen die ik in het dage-
lijks leven niet kon doen. Ik
keek er het hele jaar naar
uit en nog steeds bewaar ik
mooie herinneringen aan
deze vakanties."

Inmiddels is Jimmy een aan-
tal keren zelf als vrijwilliger
mee geweest. Hij weet als
geen ander hoe belangrijk
deze vakanties voor kinde-
ren zijn.

Helpt u mee?
Help a. u. b. Jantje Beton om
zoveel mogelijk kinderen op
vakantie te laten gaan. Dit
kunt u doen via een éénma-
lige bijdrage of door dona-
teur te worden van Jantje
Beton. Bel voor meer infor-
matie (030) 244 70 00 of via
e-mail: info@jeugdfonds.nl.
Of doneer direct een bedrag
op giro 1247 ten name van
Jantje Beton, onder vermel-
ding van kindervakanties.
Namens alle kinderen: har-
telijk bedankt!

Beton
Postbus 85233, 3508 AE Utrecht

(030) 244 70 00
www.jeugdfonds.nl



VAN ZEEBURG
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makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 • Vorden • Telefoon (0575) 55 15 31
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MAKELAAR

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed

Taxaties • Hypotheken

Pensioenen • Beleggingen

Alle verzekeringen met deskundig advies

Maison l/elders
D A M E S - E N H E R E N K A P P E R

Rijksstraatweg 20, Warnsveld • Tel. (0575) 52 31 38

Goed gekapt
tijdens het dorpsfeest!

Wij wensen u plezierige feestdagen!

Op
zoek
naar:
Kom dan naar:

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

een leuk cadeau

heel veel speelgoed
iets voor in de huishouding

een geinige kaart

goede muziek

een tijdschrijft

enz. enz.
15 september koopzondag Vorden

open van 12.00 -17.00 uur
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Chipknip

HOEZO
OORLOG
S VOORBIJ?

Vooral kinderen zijn de dupe van de duizenden

nog aanwezige landmijnen in Afghanistan.

Het Rode Kruis behandelt de slachtoffers

en probeert met waarschuwingen erger te

voorkomen, www.rodekruis.nl

JE KUNT SR NUT OMHHN

N B E O

v/h Gotink Zutphen en Korenblek Warnsveld

Dennendijk 6, 7231 RC Warnsveld^

Telefoon kantoor (0575) 52 06 45

UW LOONWERKER IN DE REGIO

qebr.Stein
&

Wij wensen u allen
'n prettig dorpsfeest!

Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseurmm
'de woonwinkel van Warnsveld'

Warnsveld - Rijksstraatweg 39, Telefoon (0575) 52 61 32

Alles voor de schietsport

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen,

steeds doeltreffend!

Jacht- en wapenhandel
Tel. (0575) 55 12 72. Zutphenseweg 9, 7251 DG Vorden



Samen skeeleren
tijdens feestweek Warnsveld
Het skeeleren zal niet meer uit
het straatbeeld verdwijnen. Net
als de fiets een ideaal vervoer-
middel in de drukke steden of
om zomaar op een mooie dag
een rondje te toeren, ook als
wedstrijdsport komt het skeele-
ren steeds meer in de belang-
stelling.

Skeeleraars zijn in tegenstelling
tot veel andere sportieve recrean-
ten veelal individualisten: je ziet
ze vaak alleen of in kleine groepjes
hetgeen het gevoel van vrijheid
nog eens versterkt. Het zal dan ook
niemand verbazen dat toen de
Zutphense IJsvereniging als zo-
meractiviteit voor haar leden mei
jl. een toertocht organiseerde de
opkomst tegenviel. Maar de Z.IJ.V.
zette door en nadat de opzet van
de tocht was aangepast aan de
wensen van de deelnemers was de
opkomst in juni al gegroeid.
Ook in Warnsveld is een clubje
skeeleraars actief. Juniorenwed-
strijdrijders en lange afstandrij-
ders organiseren al enkele jaren
gezamenlijke trainingen en eens
in het jaar in samenwerking met
de ETP een wedstrijdje tijdens het
dorpsfeest als voorprogramma van
de wielerronde van Warnsveld. Nu
in 2002 hebben deze drie sportver-
enigingen in samenwerking het

volgende programma kunnen sa-
menstellen:
Woensdag 28 augustus tussen
14.00 en 20.00 uur open dag "The
Clan" nabij het Berkelvlonder ach-
ter het gemeentehuis. Hier kunt u
informatie krijgen omtrent alle ac-
tiviteiten van dit zeer actieve
sportclubje, de samenwerking
met andere verenigingen, wed-
strijd- en recreatiemogelijkheden,
enz.
Tevens kunt u hier terecht om u
vooraf in te schrijven voor de toer-
tocht en de wedstrijd, voor leen-
skeelers en beschermmateriaal
ten behoeve van de wedstrijd en
tal van andere zaken.
Woensdag 28 augustus tussen
19.00 en 20.00 uur kunt u starten
voor de toertocht over 15 of 30 km
vanaf twee startplaatsen: voor de
winkel van Geert Baas aan de Drei-
umme in Warnsveld of de kantine
van Z.IJ.V. bij de ijsbaan in
Zutphen.
De deelnamekosten voor deze
toertocht bedragen € 2,50 voor Ie
den van Z.IJ.V., The Clan en ETP
gratis.
Zaterdag 31 augustus om 09.00
uur begint de skeelerwedstrijd
met start en finish op de Bonen-
daal. De wedstrijd staat open voor
jong en oud en wordt in verschil-
lende categorieën gereden: kennis-

maken met wedstrijdsport en rij-
ders. De organisatie gaat ervan uit
dat de rijders van voorgaande edi-
ties wederom aanwezig zullen zijn
met als favorieten Maarten Prins
(16) uit Warnsveld, alle voorgaan-
de edities was hij niet te kloppen,
Alexander Enzerink (14) eveneens
uit Warnsveld, wedstrijdrijder en
24e tijdens het NK marathon en
Aletta de Rooy (17) uit Zutphen
verdedigt haar titel bij de dames,
tijdens het NK marathon teleur-
stellend 10e en wil nu laten zien
dat ze beter kan.
Outsiders zijn twee duo's: de ge-
broeders Heijink (Gerben werd 34e
bij de C rijders) en de stayers Guido
Stam en Ruben van Groeningen.
Wellicht is deze wedstrijd over
tien ronden voor hun te kort. Of
zou een ons onbekende rijder voor
een verrassing kunnen zorgen?
Voor al deze rijders geldt net als
voor u: het meedoen is belangrij-
ker dan het winnen.

Bij het ter perse gaan van deze
feestkrant was er nog druk overleg
gaande en zou het programma
iets gewijzigd kunnen zijn.
Voor de definitieve invulling om-
trent toertocht en wedstrijd kunt
u terecht op het internet:
www.run.to/theclan of tel: Fun
Sport Total 0575-521044.

The Clan goes
international!
Nederland telt een twintigtal
actieve kanopoloverenigingen
en het aantal is groeiende.
"The Clan" uit Warnsveld is een
van deze kanopoloteams en sa-
men met het herboren UKC
(Utrecht) en Viking Venlo een
jonkie in deze sport. Het kano-
polo kent net als andere spor-
ten diverse niveaus: beginners,
jeugd, tweede-, eerste- en hoofd-
klasse.

Het aantal dames is nog niet dus-
danig dat er een aparte competitie
gespeeld kan worden maar inci-
denteel kan er op een toernooi in
een aparte damespoule gespeeld
worden. Na het vertrek van twee
spelers naar DKV Deventer ver-
dween voor The Clan het zicht op
promotie naar de eerste klasse en
zat er voor de kanopoloers uit
Warnsveld niets anders op dan
handhaving in de tweede klasse,
ondertussen hard werkend om
nieuwe spelers in te passen en de
basis te verbreden. Ook het kader
heeft niet stil gezeten: 15 en 16 ju-
ni jl. organiseerde The Clan het
scholierentoernooi naar voorbeel-
den uit het buitenland, werden er
extra trainingen ingelast voor be-
ginners en contacten gelegd met
diverse Nederlandse en Belgische
teams in een poging om tot sa-
menwerking te komen. Het resul-
taat van al deze inzet zal te zien
zijn tijdens het "Clantoernooi" op
zaterdag 24 en zondag 25 augus-
tus op de Berkel nabij het Berkel-
vlonder (achter het gemeentehuis)
in Warnsveld.

Dankzij de sponsors kon er o.a.
een tweede speelveld aangeschaft
worden waardoor er dit jaar ruim-
te is voor 16 teams uit binnen- en
buitenland. Omdat de jeugd met
het scholierentoernooi nu ook zijn
eigen toernooi heeft zal tijdens
het Clantoernooi de jeugd samen
met de beginners in een en dezelf-
de klasse uitkomen: voor hen zal
het gehele weekend een recreatief
karakter hebben.
De echte strijd zal plaatsvinden
tussen de diverse tweede klasse
teams. Mede door de hoofdprijs
(een wedstrijdpolobal t.w.v. 50 eu-
ro) zullen de spelers en scheids-
rechters alles uit de kast moeten
halen om de finale te kunnen be
reiken. Of dit The Clan voor de
vierde opeenvolgende keer lukt
(winnaar 1999 & 2000) is zeer de
vraag: de messen zijn geslepen.

Geïnteresseerden voor het kanova-
ren in het algemeen en kanopolo
in het bijzonder kunnen op woens-
dag 28 augustus tussen 14.00 en
20.00 uur terecht tijdens de open
dag nabij het Berkelvlonder en
kennis maken met The Clan en
haar sponsors.
Ook de afdeling skeeleren zal aan-
wezig zijn met informatie en ma-
teriaal.
Tijdens deze open dag is er naast
de diverse demonstraties ruimte
om zelf actief mee te doen.

Meer info: www.run.to/theclan of
tel: 0575-521044.
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Dorpsstraat 12 • Vorden • Te/. (0575) 55 13 93
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ALTRA UNIVERSITY

€399,-
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CHRIS KAPPERT
BOUWBEDRIJF B.V.

* Nieuwbouw

* Renovatie

* Restauratie

* Verbouw

* Onderhoud

Chris Kappert Bouwbedrijf b.v.
Lage Weide 23
7231 NN Warnsveld

Tel : 0575 52 37 35
Fax : 0575 52 61 51
E-mail: info@chriskappert.nl

IMVOB

Bieze De Wilde Makelaardij Zutphen BV

Rijksstraatweg 130, 7231 AK Warnsveld

Telefoon 0575 - 52 33 43, Fax 0575 - 52 88 71

zutphen@bieze-makelaars.nl

www.bieze-makelaars.nl m
NVM

Vestigingen: APELDOORN • ARNHEM • DOETINCHEM • HATTEM • NIJMEGEN • RUSSEN • TWELLO • WARNSVELD

G. Wissels & Zoon B.V
Bierhof B.V Aann. bestratingen
Dieperink-Transport B.V.

Grondwerken
Containers vanaf l Om3

Handel in zand en grint
Bestratingen

Verlengde Ooyerhoekseweg 13

7207 BJ Zutphen

Email: wisselsbv@tebenet.nl

- Koeriersdienst
- Vrachttaxi
- Transport
- Verhuizingen
- Opslagverwerking

Tel. (0575) 52 67 48

Fax (0575) 52 29 55

' t b o u w t b e t e r
m e t

Onderhoud

Verbouw

Nieuwbouw

Renovatie

Rehabilitatie

Restauratie

Machinale

houtbewerking
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PETERS BV is een aannemersbedrijf
met een drietal divisies: particuliere
bouw, utiliteitsbouw en rehabilita-
tie/restauratie. In alfdeze divisies
zijn we thuis in onderhoud, ver-
bouw en nieuwbouw én werken we
met alle mogelijke materialen,
waaronder isolatiewerken. Een vak-
bekwaam team medewerkers met
ervaring in verschillende bouwme-
thoden is dan ook vanzelfsprekend.
Onze bedrijfsfilosofie is het realise-
ren van hoge kwaliteit! Kortom:
't bouwt beter met Peters!

A A N N E M E R S B E D R I J F

Peters
Jutlandsestraat 2, Zutphen
Bedrijventerrein 'De Mars'
Telefoon (0575) 51 44 04
Fax (0575) 51 63 15



IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS
CONTRASTEN IN KUNST

BART BROUWER
beeldhouwwerk

CHARLOTTE VERWEIJ
olieverven

JOOP THOMASSEN
pentekeningen

WINNE RIETEMA
gemengde technieken

THEO DEN HARTOGH
aquarellen

AUKE DIJKSTRA
keramiek

GERRTTROOSJEN
olieverven

INGRID ZONNEVELD
acryl

ANNERUNIA
olieverven

OPENINGSTIJDEN: Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

24-08 10.00 (opening) -17.00 uur
25-08 14.00 -17.00 uur
26-08 9.00-12.30 14.00-16.30
27-08 9.00-12.30 14.00-16.30

Woensdag 28-08 9.00-12.30 14.00-16.30
Donderdag 29-08 9.00-12.30 14.00-16.30
Vrijdag 30-08 9.00-12.30 14.00-16.30

19.00-21.30 uur
19.00-21.30 uur
19.00-21.30 uur
19.00-21.30 uur

KOM KIJKEN NAAR HET FEEST VAN VORM EN KLEUR!
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d r u k k e r i j Weevers

\\e>\

Nieuwstad 30

7251 AH Vorclen

Postbus 22

7250 AA V >

Tel . (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

infod i'weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT;

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

TE L (0575) 5123 06
TE L (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23
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