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Opening Wim Knijper voetbaltoernooi

Opening door burgemeester dhr. E. Kamerling. Zie foto pagina elders in Contact.

Autoruit
stuk?

Wij repareren of vervangen
uw voorruit...

vanaf

Oranjecommissie Wildenborch
organiseert barbecue
Oranjevereniging in het buurt-
schap Wildenborch organiseert
zaterdagavond 4 september
voor alle buurtbewoners en
voor iedereen die de Oranje-
commissie een warm hart toe-
draagt, een barbecue-avond.

Deze wordt gehouden bij de Kapel

in de Wildenborch en begint om
20.00 uur. Behalve het hapje en on-
getwijfeld het drankje worden er
deze avond ook diverse spelletjes
gehouden zoals bijvoorbeeld dar-
ten en sjoelen.
Men kan zich vanaf heden telefb-
nsich opgeven bij voorzitter Reint
Mennink, tel. 55 66 66.

WD leden boos over
kostenoverschrijding sporthal
Tijdens het maandag 16 au-
gustus jl gehouden overleg met
de WD-fractie hebben de leden
hun ongenoegen uit gesproken
over de kostenoverschrijding
bij de verbouwing van de sport-
hal met maar liefst € 230.000,-.
Dat is een overschrijding met
40%.

Het excuus dat het College van
B&W aanvoert gaat bovendien nau-
welijks op vinden WD-leden. Naar
het oordeel van de leden waren de
meeste problemen van tevoren te
overzien. Zeker als men daarbij de
lange voorbereidingstijd in ogen-
schouw neemt. Niet volgehouden

kan bijvoorbeeld worden dat niet
te voorzien was dat er een keuken-
inrichting moest komen of dat er
in verband met het gevaar van een
legionella besmetting extra aan-
passingen aan de technische instal-
latie moesten komen, extra schil-
derwerk en dat er ook nog eens
schoonmaakwerkzaamheden moe
ten worden verricht.

Daar komt nog bij dat door het
college de uitgaven reeds zijn ge
daan, zonder dat de raad hiervoor
toestemming heeft gegeven. Het
college van B&W wordt in de
raadsvergadering van 26 augustus
aan de tand gevoeld.

VOORAANKONDIGING
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 augustus 10.00 uur ds. C. van Aldenwegen (Winterswijk).
Na de dienst koffiedrinken;
19.00 uur Zangdienst ds. van der Spek (Enter).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 augustus 10.00 uur de Fijn van Draat-Kolf (Eefde).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 augustus 10.00 uur ds. D. Westerneng. Zangdienst 'Vorden
Zingt' in de Dorpskerk;
19.00 uur ds. van der Spek (Enter)

R.K kerk Vorden
Zondag 29 augustus 10.00 uur J. v.d. Meer Eucharistieviering m.m.v.
Herenkoor.

RK. kerk Vierakker
Zaterdag 28 augustus 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Zondag 29 augustus 10.00 uur Woord-/Communiedienst, dameskoor.

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisaitsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



l) krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of hulsarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuu r op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een "rijden-
de huisarts1 bij u thuis. Houdt uw verzekeringsmunmer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
28-29 augustus J.H.H, de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen 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. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). 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 van 10.00 tot 12.00 uur.

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 Soepel Dr. Grashuisstraat 8,7021 CL Zelhem.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 0900*856 (lokaal
tarief). Geopend: rna. t/m vr. 9.00-1730 uur, za, 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg l c, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en Kinderop-
vang.

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

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
1330-1730 uur, donderdag 1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0573) 43 84 00.
Fersonenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaï t i ) ; info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05."
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraa§ bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.OJ (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraagformulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
wwv^eJCTingenjnd Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40,7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 3716 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0.50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2.50
administratiekosten in rekening gebracht.

• Boedeldag op zaterdag 4
sept. a.s. aan de Schuttestraat
20 te Vorden. Aanvang 9 uur
komt allen!! Organisatie Veiling
Commissie Vorden.

• Keyboardles. Iedereen kan
het leren! Nu aanmelden om
direct in september te starten.
Robert Gerritsen (0575) 46 49
97, Sint Janstraat 15 Keijen-
borg. www.duoreality.nl

• Cursus kleurenleer van
Johannes Itten met behulp van
verschillende schildertechnie-
ken. Prima cursus om te leren
schilderen! Plaats: Nieuwstad,
Vorden. Duur: 15 lessen. Start:
tweede week september. Kies
maandag of dinsdag van 19.30
tot 21.30 uur. Info: Emmy v.d.
Hoff, tel. (0575) 51 48 02.

• Het teken- en schildersei-
zoen begint weer. U kunt zich
opgeven voor de combicur-
sus, met veel verschillende
materialen en technieken, de
cursus teken je leven, een
cursus Keltisch knopen, of
een mandala cursus. Ook
voor kinderen komt er een te-
ken-, schilder cursus. Bel voor
uitgebreide info Tekenpraktijk
het Kleine Veld. Rian Drok
(0575) 54 29 37.

• Ruurlose Fietsvierdaag-
se. 31 aug. t/m 3 sept.
20/40/60 km. Er kan 1, 2, 3
en/of 4 dagen gefietst worden.
Start WV Ruurlo, Kerkplein 18.
Aanvang vanaf 9.00 uur.

• Herbalrfe. Kijk bij de ande-
ren wat het voor u doet en kom
bij mij gezellig koffiedrinken.
Ik vertel u graag meer. Ciska
Berendsen, Zelhemseweg 43,
tel. (0575)463610.

• Cursus bloemsierkunst.
Voor beginnens en gevorder-
den. In deze lessen leert u alle
technieken om een mooie
schikking te maken in verschil-
lende stijlen en composities.
Van klassiek tot modern. Ieder-
een kan het leren! Ge-
vorderden leren nieuwe uit-
gangspunten en composities.
Plaats: Nieuwstad Vorden.
Duur: 15 lessen. Start: tweede
week van september op de
donderdagavond. Info: Emmy
v.d. Hoff, tel. (0575) 51 48 02.

• Boedeldag op zaterdag 4
sept. a.s. aan de Schuttestraat
20 te Vorden. Aanvang 9 uur
komt allen!! Organisatie Veiling
Commissie Vorden.

• U bent gestopt met ro-
ken? Met Herbalife kunt u de
kilo's en de drang naar een si-
garet beheersen! Nieske (06)
543 26 669.

• Vakantiekilootjes eraf?
Naar Jema Bruggink op een
draf! Ook voor aankomen en
meer energie! Gratis begelei-
ding, advies en consult (0575)
46 32 05. www.vitalcare.nl

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

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

Geboortefles 4 meter €
25.-

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m €

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315) 24 11 69

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Tel. (0575) 51 74
06 of info@utz.nl

• Gezocht: 1) Superhandige
DHZ-er (AOW of VUT) voor
allerlei klusjes in en om ons
oude huis w.o. bijhouden
schilderwerk, licht timmerwerk,
soms bijspringen in de tuin,
etc. 2) Flinke huish. hulp (die
nog echt van 'poetsen' houdt)
voor 1 ochtend per 2 wkn. Tel.
431491 (buitengebied W'veld).

• Leer (beter) bridgen be-
ginnerscursus start 13 en 14
september, opfriscursus start
14 en 15 september. Nicolette
Loven & Harry Garsen, gedi-
plomeerde bridgedocenten.
Aanmelden (0575) 52 22 75.

• Een betere conditie, meer
energie niet meer moe en een
Goed gewicht, dat kan met
Herbalife. Jarenlang ervaring
om U te helpen.
Voedingsadviesbureau Suzan-
ne Bosch, tel. 52 23 26.

• Wilt u uw oud üzer kwüt?
Bel F. Peppelinkhausen. Tel.
(0575) 55 29 16 b.g.g. 06
51601516.

• Gezin van 4 personen zoekt
per 01-01-'05 woonruimte,
Vorden e.o. Tel. (0575) 55 44
34.

• Gezocht: hulp in de huis-
houding, 3 uur per week. Vor-
den 51 8319.

• Te koop aangeboden
slechts een half jaar gebruikt:
a Relax fauteuil merk Easysit:
elektrische hoog/laag functie en
elektrische rugverstelling. Tel.
(0575)461709.

• Twee jaar lang genoten wij
van twee schoonmaakheWin-
nen. Nu gaan ze studeren in
Amsterdam. Welk jeugdig twee-
tal neemt het van hen over?
(0575) 55 44 33.

• Wij gaan verhuizen! T/m 28
aug. 10% anti-sjouw korting
op alles (behalve food) bij
Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 14, Vor-
den, tel. (0575) 55 64 08.

• Te koop aangeboden
slechts een half jaar gebruikt:
a. Relax fauteuil merk Easysit:
elektrische hoog/laag functie en
elektrische rugverstelling. Tel.

De Groenteman Vorden
verrassend vernieuwd

Omdat het werkt!

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-1 5452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

ADRESWIJZIGIGING

G.J. (Jan) van Ark
Zutphenseweg 41
7251 DH Vorden

07-03-'46
(06) 51 50 92 73

Nieuw adres:
Dr. C. Lulofsweg 18

7251 XP Vorden

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.vm fax telefoon lang over laten gaan!

plaatselijk smullen
Vordense salade
100 gram

LEKKER ZOET

Q79 Triumphe de Vienne
kilo

11161060 per stuk

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

GOEDKOOP, GEZOND EN LEKKER

VOOR AL UW
•PIZZA'S

-PASJA'S

•SHOARMA

• VLEESGERECHTEN

-RESTAURANT

- AFHAAL EN CATERING

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 • Vorden
Bezorg/bestellijn

I (0575) 55 42 22
t• i

Restaurant

Bleekstraat 2 • Hengelo
Bezorg/bestellijn
(0575)461218

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo-Tel. (0573)471653

Vlaai van de week:

Zwitserse roomvlaai
6-8 personen € O»5f O

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren € 4.0O

Weekendaanbiedingen:

Crackers pak * a stuks € 1.99
Weekendtaartje

MET SLAGBOOM EN AARDBEI

voor 6 personen € OB

Dagmenu's
25 t/m 31 aug. 2OO4

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.
Graag telefonisch reserveren.

Woensdag 25 augustus
Uiensoep / zuricher geschnetzeltes met rösti aardappels en groente.

Donderdag 26 augustus
saté met pindasaus, bami, kroepoek salade / yoghurt frissss.

Vrijdag 27 augustus
mosterdsoep / tilapiafilet met tomaten-kappertjes saus, sla en ge-
kookte aardappels.

Maandag 30 augustus
Gesloten.

Dinsdag 31 augustus
Wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19.
Ook d la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Nettelhorsterweg
7241 PK Lochem

5» Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter en

Zoë is geboren op zondag 22 augustus 2004 om
4.24 uur, weegt 3915 gram en is 52 cm lang.

René Besselink,
Renée ten Hoopen
en Dion

Biesterveld 35
7251 VR Vorden
Tel. (0575) 55 53 53

v....... ....

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

15 augustus 2004

Michaël van der Horst
en Lidy van den Brink
Michelle

Brinklaan 19
! 7261 JH Ruurlo

Op 1 juli 2004 is, na een dienstverband van ;
" 14 jaar bij de firma Dieperink,

Dik Ribbink
in de VUT gegaan.

Op 1 september 2004 is, na een dienstver-
band van 19 jaar bij de firma Wissels,

Jan Willem Dieseraad
in de VUT gegaan.

We willen met z'n allen op een gezellige ma-
nier afscheid van ze nemen. Iedereen die de
afgelopen jaren fijn met ze heeft samen ge-
werkt, kan ze een hand komen drukken en ze
een prettige tijd toe wensen.
U bent van harte uitgenodigd op zaterdag
11 september 2OO4 tussen 16.00 uur en
18.00 uur aan de Verlengde Ooyerhoekse-
weg 13, te Zutphen.

Met vriendelijke groet,

Directie G. Wissels & Zn. B.V.
Bierhof B.V.
Dieperink B.V.

v.o'.f.

s c h oo r s t e e n ve e g be d r ijf_

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JW Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

Martin van den Berg
&

Marian Groot Wassink
gaan trouwen op vrijdag 3 september 2004
om 15.00 uur in Havezathe Hagen "Kasteel
de Kelder", Kelderlaan 11 te Doetinchem.

Margrietlaan 6
7251 AT Vorden

Op 31 augustus a.s. neemt de Bibliotheek
Vorden afscheid van haar bibliothecaresse

Maria Geluk

Na een verbintenis van bijna 30 jaar met een
grote betekenis voor lezend en cultuurmin-
nend Vorden gaat Maria met pensioen.

We nodigen een ieder die van Maria af-
scheid wil nemen uit om haar op 31 au-
gustus op een moment tussen 16.00 en
19.00 uur in de bibliotheek (die ook open is)
de hand te drukken.

Het bestuur van de bibliotheek Vorden

Secretariaat:
Beatrixlaan 14
7251 AN Vorden

De belangstelling en deelneming welke u ons heeft
betoond na het overlijden van onze tante

Johanna Helena
Oldenampsen-Jansen

hebben ons getroffen.
Wij betuigen u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
F.H. Schotman (ex. test.)

Emmeloord, augustus 2004

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw be-
langstelling en medeleven na het overlijden van onze
broer, zwager en oom

Garrit Jan Vruggink
(Gert)

Fam. Vruggink

Vorden, augustus 2004

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta S7
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 2931
Uw uitvaartverzorgers:

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

"Zo'n schijf schuift lekker
naar binnen"

Mensen vragen soms: is dat niet eentonig,
jaar in jaar uit gehaktballen draaien? Nee

hoor, dat doen we graag voor onze klanten.
En we zorgen heus wel voor variatie in ons
werk. Zoals met de Rondo, onze pan- én

hapklare gehaktschijf,
omwikkeld met katenspek.

Vleeswarenkoopje

Vleeswarenspecial
Pastrami
Keurslagerkoopje

4 Hamburgers en
4 Grillworstjes

Special

Gehaktrondo
Speciaal aanbevolen

Rib eye
Weekaanbieding

Huzarensalade

100 gram €

100 gram €

samen

100 gram €

100 gram €

5!
1
1

oo

500 gram €

10
•

89
•

95

3 Weekaanbieding

^GEBRADEN SpareHbS 500 gram €

S1 Weekaanbieding

| Nasi of Bami
5 UIT EIGEN KEUKEN

500 gram €

3?"
2?8

Ï l Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 1321
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

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

zoals:

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

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

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

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28



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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur
Adres,: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Reisdocument kwijt?
Eerst aangifte doen
Bent u op vakantie geweest en uw
reisdocument (paspoort of identi-
teitskaart) kwijtgeraakt of gaat u
nog weg en kunt u uw reisdocu-
ment niet meer vinden? Bij het
aanvragen van een nieuw reis-
document bij de gemeente, moet
u uw oude document kunnen
overleggen. Kunt u dit niet, dan
moet u eerst bij de politie aangif-
te doen (zowel bij vermissing als
bij diefstal). Bij vermissing in het
buitenland moet u ook altijd aan-
gifte doen bij de Nederlandse
politie. Het proces-verbaal dat u
van de politie ontvangt, moet u
inleveren bij het aanvragen van
een nieuw reisdocument. Kunt u
bij het oude document niet
overleggen bij de aanvraag van
een nieuw reisdocument dan kost
dat € 12,90 boven op de prijs van
het document. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen
met de afdeling burgerzaken van
de gemeente, tel. 55 74 74.

Burgerzaken op
26 augustus
's avonds geopend
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
ook 's avonds geopend van 18.30
tot 19.30 uur. U kunt hier terecht
voor aanvragen en afhalen van
reisdocumenten en rijbewijzen,
erkenning, adreswijzigingen etc.

Metamorfose sporthal
't Jebbink gereed

De afgelopen weken is sporthal
't Jebbink verbouwd. En hoe!
Onder meer een groot deel van
het dak en de kleed-, douche en
toiletruimtes zijn compleet ver-
nieuwd. De topvloer van de sport-
zaal is voorzien van een nieuwe
laag «n de vloerbedekking in de
verbindende gedeeltes vervangen.
In de kantine zijn naast een
nieuwe inrichting (ook van de
keuken), ramen naar de sporthal
gekomen, zodat u straks ook
vanuit de kantine kunt meege-
nieten van de prestaties op het
'veld'. Deze week is de hal weer
open gegaan. Vorden is hiermee
de komende jaren verzekerd van
een goede sportaccommodatie.
Aan de buitenkant worden de
laatste werkzaamheden nog
uitgevoerd.

U levert de luiers van uw kind toch ook gescheiden in?
Sinds enige tijd bestaat in Vorden
de mogelijkheid om luiers en in-
continentiemateriaal apart in te
leveren, zodat ze gerecycled kun-
nen worden. Bij De Wehme en De
Klimboom staan hiervoor speciale
containers. Velen van u weten dat
inmiddels, want er wordt al erg
goed gebruik van gemaakt. Een
goede zaak voor het milieu en u

heeft de grijze container minder
snel vol! Levert u de luiers van uw
kind ook al gescheiden in? De in-
zamelzakken zijn gratis verkrijg-
baar. U kunt ze halen bij De
Wehme (balie), De Klimboom,
Super de Boer (bij de balie bij de
ingang), peuterspeelzaal Ot en
Sien in Vorden en peuterzaal
Peuterpret in Wichmond. De

Luierzakken
In de speciale luierzakken mogen alle soorten babyluiers en baby-
doekjes en het plastic van de Nappy Wrapper, waar de luiers moge-
lijk in verpakt zijn, worden aangeboden. Ook alle incontinentie-
materiaal mag erin. Verpakkingen van luiers of andere plastic of
papierproducten en maandverband zijn echter niet toegestaan! Als
een zak vol is, legt u er een dubbele knoop in. Op deze manier ruikt
de zak niet. Maak geen gebruik van bindertjes. Deze leveren proble-
men op in het recycleproces.

luiers uit de recyclecontainers
gaan naar een fabriek in Arnhem
waar uit de luiers papier en
kunststof teruggewonnen wordt
dat vervolgens wordt hergebruikt
in hoogwaardige toepassingen.
Uit het overgebleven slibafval
wordt eerst groene energie
gewonnen en vervolgens vindt
verwerking tot compost plaats.
Tenslotte wordt het afvalwater
biologisch afgebroken. Op deze
manier blijft er niets over.

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Bouwaanvragen

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• IJselweg 17 in Vierakker, voor het veranderen van een woning,

datum ontvangst:
17 augustus 2004

• Zomervreugdweg l, voor het vernieuwen en veranderen van
een bijgebouw, datum ontvangst: 17 augustus 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• H.K. van Gelreweg 23, voor het bouwen van een carport
• Kapelweg 10, voor het vergroten van een woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Het Jebbink 9c, voor het bouwen van een zwembad
• Nieuwstad 49, voor het plaatsen van noodlokalen
• Zutphenseweg 125, voor het vernieuwen en vergroten van een

opslagloods

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n
• Lindeseweg tegenover nr. 25, voor het gebruiken van een tent

als feestruimte van
21 t/m 26 september

• Oude Zutphenseweg 11, voor het gebruiken van een tent als
feestruimte van 3 t/m
6 september

K a p v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 15, voor het vellen van l acacia en 2

berken, herplantplicht voor: l eik (maat 8-10)



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N V E R V O L G

S t o o p v e r g u n n i n g e n
• Schuttestraat l, voor het geheel slopen van een hondenkennel

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het plaatsen van reclameborden ten behoeve van de

48e Jaarbeurs in Zutphen van 23 t/m 26 september in de gemeente Vorden
• Vergunning verleend voor het organiseren van een buurtfeest op De

Voornekamp (ter hoogte van nr. 37) op 28 augustus van 13.00 tot 01.00 uur

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Door een buurtfeest is De Voornekamp op 28 augustus van 13.00 tot 01.00 uur

afgesloten voor het verkeer.
• In verband met de Startzondag Hervormde Gemeente Vorden zijn de Kerkstraat

en een deel van het marktplein op 5 september tussen 08.00 en 14.00 uur of
zoveel langer of korter als wenselijk is afgesloten voor het verkeer.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g
v a n d e v o o r s c h r i f t e n
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang
van 27 augustus t/m 8 oktober 2004, ter inzage het besluit voor het ambtshalve
aanpassen van de milieuvergunning van:
• Fa. Martens, Zutphenseweg 9, 7251 DG Vorden, adres van de inrichting:

Zutphenseweg 9, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie K, nr. 3478

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de aanpassing van de voorschriften opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met het belang van de
bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

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

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 9 oktober 2004.

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

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g b e s l u i t i n z a k e g e d e e l t e t i j k
i n t r e k k i n g v e r g u n n i n g ( a r t . 8 .25 W m b e n a r t . 3 :33 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 27 augustus t/m 8 oktober 2004 ter inzage het besluit tot gedeeltelijke
intrekking van de aan Fa. Martens, Zutphenseweg 9, 7251 DG Vorden op
31 augustus 1993 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de
verkoop van producten voor de schietsport op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie K, nummer 3478, adres inrichting Zutphenseweg 9
in Vorden.

Strekking van het besluit:
Ambtshalve intrekking (gedeeltelijk) van de milieuvergunning voor de opslag van
zwart kruit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

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

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet u binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 9 oktober 2004.

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

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s l u i t ( a r t . 1 3 . U W m b e n
a r t . 3 :19 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/ bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 27 augustus tot en met 24 september 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:
• Dostal's aannemersbedrijf B.V., Onsteinseweg 20, 7251 ML Vorden, voor: een

nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een
aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw, datum aanvraag: 16 maart
2004, adres van de inrichting: Onsteinseweg 20, kadastraal bekend gemeente:
Vorden, sectie D, nrs. 2213, 2255, 2256 en 2487

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzage-
legging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 25 sep-
tember 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 25 september 2004.

Gerard van Til schutterskoning
in Vierakker-Wichmond
De "Oranjeklanten" in Vierak-
ker-Wichmond laten zich zoals
bekend, niet gauw van de wijs
brengen. Een beetje kouder dan
normaal, of een paar regenbui-
en, het maakt niet uit. Het is
maar één keer per jaar Oranje-
feest en daar gaan we naar toe.

Zo moet er zaterdagavond gedacht
zijn toen de festiviteiten werden
geopend met het vogelschieten.
"Gewoon" hetzelfde aantal deelne-
mers als voorgaande jaren! Overi-
gens werd het vogelschieten voor
dames en heren, het vogelgooien
bij de dames en het vogelschieten
bij de jeugd bij kunstlicht gehou-
den. Het vogelschieten werd ge
wonnen door Gerard van Til zodat
hem zaterdagmiddag 28 augustus
om 15.00 uur door St. Jan en ven-
deliers een vaandelhulde ten deel
zal vallen. Bij het vogelgooien
werd Lotte Haverkamp koningin,
terwijl Matthijs Klein Haneveld bij
de jeugd schutterskoning werd.

DE UITSLAGEN OP DEZE
ZATERDAGAVOND WAREN:
Vogelschieten: l en schuttersko-
ning Gerard van Til; 2 Jan Herm-

sen, kop; 3 Bert Dimmendaal
r.vleugel; 4 Remco Heijink l.vleu-
gel; 5 Wim Ploeg, staart. Vogel-
gooien (dames); l en koningin Lot-
te Haverkamp; 2 (na loting) Maai-
ke Vaarties, kop; 3 (na loting) Ber-
nadet Arends, r. vleugel; 4 (na lo-
ting) Willy Pardijs l.vleugel; 5 Ellen
Valk, staart. Vogelschieten (jeugd):
l en schutterskoning Matthijs
Klein Haneveld; 2 Sylvia Meulen-
beek, kop; 3 Martin Langwerden r.
vleugel; 4 Tim Groot Roessink
l.vleugel; 5 Maarten Rensink,
staart. Schieten vrije baan: l Hans
den Bakker; 2 Bennie Helmink; 3
Remco Heijink. Kegelen (heren): l
Wim Rietman, 2 Gert Pardijs, 3
Bart Krijt. Kegelen (dames): l Elly
Schoenaker; 2 Reini Regelink; 3
Lieke ten Have.

Alvorens zaterdagavond met het
vogelschieten werd begonnen was
er een samenkomst op het feestter-
rein waar Hank Rietman, voorzit-
ter van het Oranjecomité de feest-
week opende, waarna de muziek-
vereniging Jubal een muzikale hul-
de bracht aan het koningspaar van
2003. Dinsdag 24 augustus wordt
de feestweek om 19.00 uur voortge

zet met het spectaculaire Oranje-
spel, waaraan zestien teams zullen
deelnemen. Elk team bestaat uit
acht personen, waarvan minimaal
drie dames. Woensdag 25 augustus
is er in de feesttent om 19.00 uur
Karaoke voor de jeugd tot 12 jaar
met aansluitend om 22.00 uur Ka-
raoke voor volwassenen. Donder-
dag 26 augustus is er om 19.30 uur
in het Ludgerasgebouw in Vierak-
ker een feestavond voor bejaarden
waaraan medewerking wordt ver-
leend door de cabaretgroep "Hoe?
Zo!!" uit Vorden. Vrijdagmiddag 27
augustus is er vanaf 12.45 uur een
spelletjesmiddag voor de jeugd.
Om 14.30 uur kegelen voor dames
en heren; om 15.00 uur ringsteken
per dogkar voor dames; 15.00 uur
frisbee werpen en hooivorkdarten
met om 16.30 uur wedstrijden
voor schoolverlaters. Het Oranje-
feest wordt zaterdagmiddag 28 au-
gustus besloten met een feestelijke
optocht die om 13.30 uur begint
met het opstellen van de kinderop-
tocht, waarna de grote optocht om
14.00 uur van start gaat. De Alpha
Showband zorgt vanaf 20.30 uur in
de feesttent voor een daverend slot-
feest.

Bram Rouwen wint thuiswedstrijd

Oranjeloop in Wichmond
De "Oranjeloop" die zaterdag in
Wichmond- Vierakker werd ge-
organiseerd, is wat betreft de 5
kilometer gewonnen door de
plaatselijke sporter Bram Rou-
wen uit Vierakker.

De 10 kilometer leverde een over-
winning op voor Romein uit
Voorst. De "Oranjeloop" is een
onderdeel van het traditionele
Oranjefeest dat deze week in
Wichmond-Vierakker wordt ge-
houden.

De afgelopen jaren was het altijd
het sluitstuk van de festiviteiten.
Dit keer werd gekozen om deze
wedstrijd voorafgaande aan de
feestweek te houden.

De organisatie was in handen van
de jeugdafdeling van de voetbal-
club Socii.

Henk-Jan Rietman: "Het is voor
ons als organisatie een experi-
ment. We hebben weliswaar min-
der deelnemers dan voorgaande
jaren, toen de wedstrijd op de zon-
dag na de feestweek plaats vond,

maar we zijn toch niet ontevre-
den. Het is een kwestie van wen-
nen.

We zijn wel van plan om volgend
jaar vooraf meer publiciteit aan
deze Oranjeloop te geven.

5 kilometer: l Bram Rouwen, Vier-
akker 16 minuten en 24 seconden;
2 G. Visscher, Zutphen 17.52; 3 H.
Nijland, Zelhem 18.06.

Bij de dames was L. Loef uit Zut-
phen de snelste met Dianne Mom-
barg uit Vorden op de tweede
plaats.

10 kilometer: l Romein, Voorst 35
minuten en 15 seconden; 2 Klein
Brinke, Vorden 37.02; 3 Klein Bleu-
mink, Warnsveld 38.24. Hans Rou-
wen, de vader van Bram Rouwen
(winnaar 5 kilometer) was de beste
plaatselijke deelnemer.

Zaterdagmiddag werd er op het
voetbalveld van Socii gestreden
om de fel begeerde 'penalty-
bokaal'. Deze werd met 21 treffers
gewonnen door Jan Garritsen.



Maria Geluk bij afscheid bibliotheek
"Het was een genoegen om in de Vordense gemeenschap te werken"

Mevrouw M. Geluk in de bibliotheek

De bibliotheek is op deze
woensdagmorgen gesloten. Ma-
ria Geluk ontvangt ons met een
kopje koffie.

Eén van de laatste keren dat zij in
deze ruimte koffie zal serveren,
want na 29 jaren hier werkzaam te
zijn geweest, neemt zij volgende
week afscheid als directeur van de
Vordense bibliotheek. Een taak die
ze op l augustus 1975 in Vorden
op zich nam. In de beginfase werd
gesproken over het "hoofd" van de
bibliotheek. Thans is het directeur.
Zelf omschrijft ze haar functie als
"bibliotheekmanager". Op dins-
dag 31 augustus neemt zij af-
scheid. Die dag is zij vanaf 13.30
tot 19.00 uur in de bibliotheek
aanwezig en stelt zij belangstellen-
den in de gelegenheid afscheid
van haar te nemen.

Terugkijkend op haar werkzame
tijd in Vorden zegt zij : "Prettige
periode, veel geleerd, veel contac-
ten gelegd, leuke werksfeer met
het team van medewerkers (partti-
mers en vrijwilligers) Goede ver-
standhouding met het bestuur. En
vergeet niet de gebruikers van de

bibliotheek. Het was een genoegen
om in de Vordense gemeenschap
te werken. Ik zal het zeer zeker
missen, maar zo voegt zij er direct
aan toe " ik kijk er nuchter tegen
aan, ik heb het laatste jaar al naar
het afscheid toegeleefd", zo zegt
ze.

SCHILDER VAN MESDAG
Geboren in Sprang Capelle, vervol-
gens woonachtig in Gorkum en
Den Haag, wilde ze naar de mid-
delbare school het liefst naar de
kunstacademie. "Dat idee heb ik
eigenlijk al weer snel laten varen,
de kunstacademie werd niet als
"een vak" beschouwd. Het werd de
middelbare handelsavondschool,
waarna ik een baan kreeg bij een
textielgroothandel (facturen uit-
schrijven e.d.)", zo zegt Maria Ge-
luk die kort daarna een functie
aanvaardde in de bibliotheek van
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. Ik heb daar zes jaar ge-
werkt, de bibliotheek was geves-
tigd in een herenhuis, de plek
waar de schilder van Mesdag is ge-
boren. Een vrije unieke plek dus,
hetgeen ik mij pas realiseerde toen
ik daar weg was", zo zegt ze.

Na haar Haagse periode waar zij
diverse cursussen (gericht op de bi-
bliotheek) heeft gevolgd, verhuis-
de zij naar de Achterhoek, naar
het dorp Laren, waar ze nog altijd
met veel plezier woont. Eerst werk-
te Maria Geluk nog een jaar bij de
Kinderbescherming; haar volgen-
de werkplek werd de openbare bi-
bliotheek in Deventer (1970-1975).
Op l augustus 1975 werd zij be-
noemd tot "hoofd" van de biblio-
theek in Vorden. "Eerst toch wel
een beetje vreemd. Ik wilde deze
baan dolgraag, maar eigenlijk was
ik nog niet gewend om leiding te
geven. De toenmalige "vrijwilli-
gers" bekeken mij in het begin wel
met argusogen. Ik heb mij er wel
door heen geslagen hoor", zo zegt
zij lachend.

IN DE KINDERSCHOENEN
Middenjaren zeventig stond de bi-
bliotheek in Vorden nog in de kin-
derschoenen en werden alleen
boeken uitgeleend. Maria Geluk
beschouwde het als een uitdaging
om de bibliotheek meer "body" te
geven. Bijvoorbeeld door de klas-
sen van de basisscholen uit te nodi-
gen voor een bezoek aan de biblio-

theek. Maria Geluk: " Thans gaat
dat allemaal heel professioneel en
neemt niet de bibliotheek maar
Toos Olden, specialist op het ge-
bied van leesbevordering voor de
jeugd, dat voor haar rekening, in-
clusief het leesprogramma voor
hele kleine kinderen". Volwasse-
nen in de leeftijdgroep tussen de
24 en 65 jaar, lezen volgens Maria
de meeste boeken.

Toch is zij heel erg tevreden over
de belangstelling van de jeugd
voor de bibliotheek. Zegt zij: " Le-
zen is voor de ontwikkeling van
een kind van groot belang. Het
boek kan een hulpmiddel zijn om
de kennis te vergroten. Verbreding
van het wereldje om je heen, socia-
le vaardigheden e.d. De betrokken-
heid van de jeugd is zeer groot. Ik
denk dat bijna honderd procent
van de schoolgaande jeugd in Vor-
den, lid is van de bibliotheek". En
daar is zij terecht trots op. Wat
haar ook een goed gevoel geeft,
zijn de vele exposities die zij in de
galerie van de bibliotheek in de
loop der jaren op poten heeft ge
zet. Maria Geluk is daar in 1976
mee gestart. Thans, 28 jaren later
zijn er inmiddels 175 exposities ge
houden, hetgeen jaarlijks neer-
komt op 5 tot 6.

EXPOSITIES
Maria Geluk:" De doelstelling is al-
tijd geweest, het moeten exposi-
ties zijn voor de Vordenaren en
dan bedoel ik geen exposities met
een grote "K". Ik denk dat intussen
alle in Vorden woonachtige kun-
stenaars al wel een keer in de bibli-
otheek hebben gefxposeerd. Wij
doen als bibliotheek de voorberei-
ding. Vanaf begin negentiger jaren
verzorgt de stichting "Vrienden
van de Bibliotheek" de opening
rondom de exposities. De contac-
ten met de kunstenaars, voor en
tijdens de expositie, heb ik altijd
als zeer leuk ervaren. Dit aspect
van mijn werk ga ik zeer zeker
missen", zo zegt ze.
ui de loop der jaren is haar functie
binnen de bibliotheek totaal ver-
anderd. In de beginjaren besteed-
de ze veel tijd aan het beschrijven
van een boek. Zegt ze: "De titel be
schrijven met een verhaaltje er
"omheen". Thans wordt deze taak
landelijk door specialisten inge
vuld. In de beginjaren dus zelf ook
veel lezen.

THANS LEES IK WEL ALLE
VAKLITERATUUR.
Wat het lezen van boeken betreft
beschouw ik mij als de gemiddel-

de Nederlander, dat wil zeggen cir-
ca twee boeken per maand. Nee,
ik heb geen voorkeur voor een be
paalde schrijver. Maria Geluk
vindt de taak van bibliotheekma-
nager veel omvattend. Een greep
uit haar werkzaamheden, ze is mi-
nimaal een ochtend in de week be
zig met het selecteren uit (het gro-
te) aanbod boeken die voor de Vor-
dense bibliotheek interessant zijn.

Zegt ze:" Dat doe ik gezien mijn ja-
renlange ervaring, gevoelsmatig
met als "ondergrens" geen boeken

' uit de zgn. boeketreeks en als " bo-
vengrens "niet te wetenschappe
lijk. Wel kijk ik naar de actualiteit
zoals deze weken de Olympische
spelen. Verder hou ik mij bezig
met "stroomlijnen" (contributies,
tarieven van de boeken e.d), collec-
tiebeheer o.m. afschrijven van boe
ken etc.

De laatste jaren veel overleg ge
voerd in verband met de in oprich-
ting zijnde "Graafschap- biblio-
theek", een samenwerking tussen
de bibliotheken in Vorden, Warns-
veld, Zutphen, Gorssel en Lo-
chem", zo zegt Maria Geluk. Ver-
der organiseert ze dan de reeds ge
noemde exposities!

"Het uitlenen van boeken loopt te
rug. Dat heeft onder meer te ma-
ken met het " internetten". Wan-
neer we daar verder niets aan
doen, dan wordt de functie van de
bibliotheek uitgehold. Zo geven
wij hier in Vorden regelmatig cur-
sussen. Momenteel zijn we ook be
zig met een soort filmhuis. We
hebben onlangs een geslaagde
proef genomen. Het publiek was
zeer enthousiast, dus willen we
dat verder uitbouwen.

De bibliotheek zou het beste om-
schreven kunnen worden als " een
huis van informatie en cultuur",
zo zegt ze op een dermate enthou-
siaste manier dat het nauwelijks
voorstelbaar is dat ze eind deze
maand met haar werk stopt!

"Wat ik straks ga doen? Eerst een
jaar niets, wel veel landelijke ten-
toonstellingen bezoeken. Ik was
eerst nog van plan om alsnog
kunstgeschiedenis te gaan stude
ren. Daar zie ik toch maar van af,
want om telkens naar Utrecht of
Leiden te reizen zie ik niet zitten.
In ieder geval wil ik, hoe dan ook,
wel een bepaalde studie oppakken.
Wel blijf ik tekenles geven. Dat
doe ik al jaren en met heel veel ple
zier".

Arjan Mombarg naarwereldkampioenschappen skeeleren TraCtOrtOCrtodlt VOOr

zonder pech verlopenAfgelopen zaterdag: fraaie 4e
plaats (beste Nederlander) tij-
dens open Nederlands kam-
pioenschap marathon (100 kilo-
meter).

Arjan Mombarg heeft zaterdag-
middag opnieuw bewezen dat hij
tot de beste skeeleraars van ons
land behoort. Tijdens het open
Nederlands marathonkampioen-
schap over een afstand van 100 ki-
lometer (3 omlopen van ca. 30 kilo-
meter en in de finale zes rondjes
van 1500 meter) ging Arjan Mom-
barg als beste Nederlander als vier-
de over de streep. Een prachtige
prestatie. Eens te meer onder-
streepte de Vordenaar zijn vorm.
Het is dan ook niet meer dan lo-
gisch dat bondscoach Desley Hul,
Arjan heeft opgenomen in de Ne
derlandse ploeg die op zaterdag 11
september in Italil zal deelnemen
aan de wereldkampioenschappen.
Arjan komt dan uit op de mara-
thon samen met Arjan Smit, Ing-
mar Berga, Sjoerd Huisman, Roy
Boeve, Ronald en Michel Mulder
en Karlo Timmerman!

Terugkijkend op het open Neder-
lands kampioenschap van afgelo-
pen zaterdag (een prima uitslag)
was de Vordenaar toch niet hele

maal tevreden. "Wel goede benen,
maar niet goed genoeg. Ik heb
naar mijn gevoel dit seizoen wel
eens beter gereden", zo zegt hij.

Het Nederlands marathonkam-
pioenschap vond plaats in de om-
geving van Barthlehiem, een
naam die bij de schaatsers van de
Elfstedentocht met ontzag wordt
uitgesproken! Zaterdag was het
landschap in de kop van Friesland
het domein van de mannen op de
kleine wieltjes. Een kampioen-
schap die in Hallum eindigde. De
omstandigheden waren verre van
ideaal, veel wind en flinke regen-
buien, dus kregen de skeeleraars
het flink voor de kiezen.

Arjan Mombarg: "Van te voren was
afgesproken dat Arjan Smit met
het oog op de WK na twee omlo-
pen (ruim 60 kilometer) uit zou
stappen. Een marathon van 100 ki-
lometer gaatje nl. behoorlijk in de
benen zitten en niet iedereen her-
stelt snel. Wel kwam Arjan Smit al
vroeg in een kopgroepje met de be
doeling het tempo hoog te hou-
den. Toen anderen het vertikten
om ook kopwerk te doen, hield
Smit het begrijpelijk voor gezien
en liet hij zich terug zakken". Op
gegeven moment plaatste de Vor-

denaar zelf een demarrage. Er ont-
stond een kopgroep van acht man,
inclusief Erik Hulzebosch de man
die deze marathon al acht keer op
zijn naam heeft geschreven.

"De samenwerking in deze kop-
groep verliep goed. Bij de verzor-
gingspost ging het echter mis. Ik
had net kopwerk gedaan en sloot
weer achteraan, met de bedoeling
dat Gertjan Last het zou overne
men. Hij lette echter even niet op,
zodat er ineens vier man (buiten-
landers) ontsnapten, waarvan er
nog eentje terugviel", aldus Mom-
barg.

De Fransman Tristan Loy, tevens
werelduurrecordhouder, won een-
voudig met de Belgen Sander Ar-
mee en Frank Fiers resp. als twee
de en derde. Arjan Mombarg fi-
nishte als vierde. Hij won de sprint
van een achtervolgend groepje. Za-
terdag 28 augustus opnieuw een
belangrijke dag voor de Vorde
naar.

De wedstrijd in Alem telt mee voor
de Univé Topcompetie (marathon).
Arjan Mombarg staat met 78 pun-
ten op de tweede plaats in het tus-
senklassement, achter de Austra-
liër Michael Byrnê (84,1 punten).

De tweede tractortoertocht
voor dames, welke zaterdag in
Vorden en omstreken werd ge-
houden, is in alle opzichten ge-
slaagd.

In totaal vertrokken er zaterdag-
morgen bij de SVR camping "De
Prinsenhoeve" aan de Mosselse
weg in Vorden, 29 dames. Suzanne
Nijenhuis en Esther Dijkema van
de "Trekker Evenementen Com-
missie (TEC) "De Graafschap", be
sloten vorig jaar, om in navolging
van hun mannen, ook een dergelij-
ke tocht speciaal voor dames te or-
ganiseren. Toen namen er 24 da-
mes deel.

Suzanne Nijenhuis: "De deelne
mers kwamen dit keer niet alleen
uit de regio, maar ook uit de Betu-
we en Salland. We gaan er vanuit
dat het aantal deelnemers de ko-
mende jaren nog verder zal stij-
gen. We proberen natuurlijk om
in de toekomst onze mannen de
loef af te steken, dat begrijp je wel.

Nu plagen ze ons soms nog wel
door op te merken "helaas, we heb-
ben de tractor vandaag zelf no-

dig". Geintje hoor! Ze vinden het
best wel leuk dat wij dit organise
ren", zo zegt Suzanne lachend.

Het beste bewijs dat de heren deze
vrouwelijke initiatieven onder-
steunen bleek wel uit het feit dat
zij halverwege de tocht, tijdens de
pauze bij camping 't Haller aan de
Hallerweg in Ruurlo, de lunch ver-
zorgden. Ook afdelingsvoorzitter
Siward Dijkman hielp een handje
mee.

De stoet tractoren vertrok vanaf de
camping bij Berenpas richting Bar-
chem, Ruurlo, waarna via Hengelo
en de Kranenburg in de middag-
uren weer koers werd gezet naar
de Mosselseweg. Een tocht van 40
kilometer die zonder pech onder-
weg, verliep.

In het weekend van 3,4 en 5 sep-
tember viert de Oude Trekker- en
Motoren vereniging OTMV, waar-
bij TEC "De Graafschap" is aange
sloten, haar eerste lustrum.

Dit wordt met een groots opgezet
festival in manege "De Heksenlaak
'in Barchem gevierd.
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STIJLDANSEN & LINE DANCE

Vanaf september starten wij weer met onze nieuwe danscursussen,
in de volgende plaatsen: STEENDEREN, HENGELO Gld, en ALMEN.
Er zijn cursussen voor Tieners en Paren, voor zowel beginners als gevorderden.

STIJLDANSEN:
Vrijdagavond
Hengelo zaal "Wolbrink"

Zondag

Steenderen zaal "De Seven
Steenen"

Inschrijving Stijldansen
Vrijdag 27 augustus & 3 september
van 19.00 tot 20.00 uur

Inschrijving Stijldansen .
Zondag 29 augustus & 5 september
van 19.00 tot 20.00 uur

LINE DANCE:
Maandagavond
Steenderen zaal "De Seven
Steenen"

Dinsdagavond
Almen zaal " De Nieuwe
Aanleg"

Start Line dance
Maandag 6 september
Aanvang 20.00 uur

Start Line Dance
Dinsdag 7 september
Aanvang 20.00 uur

OPFRIS cursus Stijldansen voor paren,
die in een korte cursus, de dansen weer willen ophalen.

Telefonische inschrijving en informatie mogelijk, dagelijks vanaf 18.00 uur op
tel. nr. 0575 - 572462 Inschrijfgeld € 5,00 p.p.

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

««,

Parket of Laminaat
(Lochem Parket & Tapijt) Barchemseweg 40a

te RUURLO Tel: 0573-453501

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in
meerdere edities zowel in full colour als met steunkleur.

Telefoon (0575) 551010

HOUT

VERSNIPPEREN?

Bel dan
Edwin Bretveld

na 16.30 uur
06-51 923 274

WAO-er? Werk eraan

de Bos Makelaardij 09
De andere makelaar

voor uw regio!

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

déèós

Zit u in de WAO of dreigt u in de WAO
te komen? Houd moed, er zijn

mogelijkheden om terug te

t keren op de arbeidsmarkt.
Neem die stap en bel

i
Jansen & De Vries

Zegendijk 3a
Zieuwent
Tel. (0544) 353335

T h u i s i n d e s i g n

i n t e r i e u r

OPRUIMING
design showroommodellen

25 tot 50% korting
3 en 4 september

vrijdag van 09.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 -17.00 uur

Show nieuwe collectie
ontvangst met hapjes en drankjes

za te rdag 11 september en zondag 12 sep tember
van 10.00 tot 17.00 uur

Graag tot ziens!

Dorpsstraat 22 • Vorden • T 0575-551314 • www.thuisindesign.nl

DANCING DISCOTHEEK

DJ ROB
Jeronimo
Drive in show

EENE

NAAR

T . T A Y . T i T . ' T M T . T

Bobbus opstapplaatsen R
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50 —

* Eefde, De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, . .
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Woliers Keukens 22:50 *

Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,

Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

"
Een beroerte, depressie, autisme of hersenletsel na een ongeval: het leven verandert
vaak ingrijpend. Niets is meer vanzelfsprekend. Daarom collecteren in februari dui-
zenden mensen voor de Nationale Collecte Hersenziekten en Psychische Ziekten.
Voorwetenschappelijk onderzoek, voorlichting en zorgprojecten voor patiënten en hun
familie. Help mee als collectant of lokale
collectecoördinator. Bel 030 - 297 11 97 of kijk
op www.hersenstichting.nl ofwww.nfgv.nl

Meld u aan als collectant of organisator: 030 - 297 11 97

Hersenstichting
Nederland

NFGV
Nationaal Fonds

Geestelijke Volksgezondheid



Internationaal *Wim Kuijper Jeugdvoetbaltoernooi'
Lierse SK wint in finale met 1-0 van Feyenoord
Het 14e internationale Wim
Kuijper Jeugdvoetbaltoernooi
voor D- teams is gewonnen door
Lierse SK uit België. In de finale
wonnen de Belgen met 1-0 van
Feyenoord. Dus revanche voor
de nederlaag die de Belgen vo-
rig jaar in de finale tegen de
Rotterdammers leden.

Lierse SK een terechte winnaar,
want als je in een toernooi twee
keer van Feyenoord wint, verdien
je het gewoon. Overigens zag het
er in de finale aanvankelijk niet
naar uit dat Lierse SK aan het lang-
ste eind zou trekken. Het was Feye-
noord dat in het eerste kwartier de
toon aangaf, maar wat Feyenoord
naliet, deed Lierse wel, namelijk
scoren 0-1. Op dat moment tegen
de veldverhouding in. Na de rust
werd het een gelijkopgaand duel.
De strijd om de derde plaats werd
beslist in het voordeel van Ajax. De
ploeg won na strafschoppen van
Dynamo Kiev. Evenals voorgaande
jaren kende ook deze editie van
het Kuijper toernooi weer een
sterk deelnemersveld. De enige
nieuweling in het gezelschap was
het D- team van de Duitse kam-
pioen Werder Bremen.

De ploegen waren ondergebracht
in twee poules. In poule A kwamen
uit: Feyenoord, Bayer 04 Leverku-
sen, Lierse SK, PSV en Willem II. In
poule B speelden Ajax, Dynamo
Kiev, Middlesbrough FC, Werder
Bremen en Vorden. De openings-
wedstrijd op het hoofdveld ging
tussen de beide finalisten van vo-
rig jaar Feyenoord en Lierse SK. De

Belgen namen dus ook zaterdag al
revanche voor de nederlaag in
2003 en wonnen verdiend met 3-1.
De meest verrassende uitslag op
deze eerste wedstrijddag was on-
getwijfeld die tussen Middles-
brough FC en Vorden.

KNAPPE PRESTATIE VORDEN'
De jeugd van Vorden won dankzij
twee doelpunten van Rob Knoef
met 2-1. Zondagmiddag kwamen
de ploegen, in de strijd om de 7e/
8ste plaats elkaar weer tegen. Het
werd 2-2, waarbij Rob Knoef en
Roy Eulink voor de Vordense doel-
punten zorgden. Vorden won na
strafschoppen, mede doordat doel-
man Sjoerd Heuvelink op schitte-
rende wijze een penalty uit zijn
doel ranselde! Dus zullen Engelse
scouts over eenjaar of vijf hier wel
aan de lijn staan om te trachten
Vordense voetballers te overreden
om een contract bij Arsenal, Chel-
sea of Liverpool te tekenen!

De meest opvallende wedstrijd op
de openingsdag was de Brabantse
derby tussen PSV uit Eindhoven en
Willem ü uit Tilburg. Regenachtig
weer, dus werd één ding allengs
duidelijk, een goede gedachte van
de voormalige AC. om de voetbal-
vereniging "Vorden" een tribune
aan te bieden. De tribune werd de-
ze dag in gebruik genomen en met
succes. Tijdens het Brabants "on-
deronsje" was de tribune voor een
flink deel gevuld met supporters
en vele vaders en moeders die hun
kroost (PSV en Willem U) fanatiek
aanmoedigden. "Een beetje rustig
spelen jongens", zo riep een Wil-

lem II moeder, terwijl ze zelf diver-
se keren "onrustig" opsprong
wanneer een kans werd gemist!
PSV won (in de laatste minuut) de
ze spectaculaire wedstrijd met 4-3.
Veel strijd, mooie doelpunten en
eigenlijk een finale waardig. Des te
opmerkelijk dat PSV nadien het
spoor helemaal bijster raakte en
zelfs op een teleurstellende tiende
plaats eindigde. Dat is dus het leu-
ke aan voetbal. Soms heel erg on-
voorspelbaar!

Altijd weer een imposant schouw-
spel, het voorstellen van de clubs
(op zaterdag) en de slotmanifesta-
tie op de zondag. Dat laatste gade
geslagen door een paar duizend
toeschouwers, in tegenstelling tot
de opening, waarvan slechts een
handjevol toeschouwers getuige
was. Gerard Greven bedankte bij
die gelegenheid de vele vrijwilli-
gers en sponsors voor hun bijdrage
aan het voetbalevenement. Burge
meester E.C Kamerling hoopte dat
de jeugdige toptalenten hun beste
beentje zouden voorzetten en
sprak Kamerling: "Bewegen in de
sport is heel belangrijk voor je ver-
dere leven". Hij roemde de organi-
satie bij "Vorden".

"Deze maand bestaat de vereni-
ging 75 jaar. Ze heeft een volwaar-
dige plaats in de gemeenschap ge
kregen", zo stak de burgemeester
de loftrompet af. De "echte" trom-
petten waren tijdens dit toernooi
te beluisteren bij de muziekvereni-
ging "Concordia" die zowel bij de
opening als het slot muzikale me
dewerking verleende. Johan Dolle

kamp, vice voorzitter van de KNVB
district Oost: "Als districtsbestuur
zijn we bijzonder trots op een ver-
eniging als "Vorden". De medewer-
king van velen aan dit toernooi be
wijst dat jullie een goed kader heb-
ben", zo complimenteerde hij.

48 UUR IN DE BUS
Herman Vrielink, voorzitter van
"Vorden" wenste alle deelnemen-
de clubs in hun "moerstaal" veel
geluk. Wat hij overigens in het
Russisch tegen Dynamo Kiev zei
weet ik niet, feit is dat uit de la-
chende gezichten van de Dynamo-
spelertjes terdege viel op te maken
dat ze begrepen wat Vrielink be
doelde. Trouwens de voetballertjes
en hun begeleiders uit de Oekraïne
hadden er een boel voor over om
aan het toernooi in Vorden te kun-
nen deelnemen. Na een busreis
van 48 uur, arriveerden zij op don-
derdag in Vorden en werd zondag-
middag direct na afloop van het
toernooi aan de terugreis naar
Kiev begonnen! Na afloop reikte
William van der Veen de prijzen
uit. De Fair Play Cup werd gewon-
nen door toernooiwinnaar Lierse
SK. De aanvoerder van de Belgen
kreeg de eerste prijs, de cup met
"de grote oren", uitgereikt door de
90 jarige Henk Pardijs, één van de
oprichters van de voetbalclub
"Vorden" die zoals bekend deze
maand 75 jaar bestaat.

Gerard Greven en William van der
Veen, de toernooivoorzitters, toon-
den zich tevreden over het verloop
van het toernooi. Sportieve wed-
strijden en geen wanklanken. Bei-

den toonden zich verheugd over
het feit dat uiteindelijk Lierse SK
het toernooi won. De Belgen won-
nen na "brons" in 2002 en "zilver"
in 2003, dus nu "goud" in 2004.
Dat het toernooi in Vorden bij veel
clubs in een hoog" aanzien staat,
werd duidelijk tijdens het evalu-
atiegesprek met Jörg Biettman,
hoofd opleiding en trainer bij de
jeugd tot 14 jaar van Bayer 04 Le
verkusen. Hij vertelde dat de Duit-
sers voor dit weekend namelijk
ook een uitnodiging van Manches-
ter United op zak hadden. Dat
toernooi hebben ze laten schieten.
Volgens Biettman is het Kuijper-
toernooi, mede door de inbreng
van de Nederlandse topdubs, één
van de sterkste die hij tot dusver
heeft meegemaakt.

Opvallend tijdens de evaluatie
gesprekken, de waardering van de
clubs voor de arbitrage. Volgend
jaar wordt de 15e editie van het
Wim Kuijper toernooi gehouden.
Om het toernooi kwalitatief op
peil te houden zullen er clubs af-
vallen. Gerard Greven en William
v.d. Veen gaven aan dat zeer kri-
tisch gekeken zal worden naar de
clubs die op de plaatsen 6 t/m 10
zijn geëindigd. Dat geldt o.m. voor
Middlesbrough FC dat net als vorig
jaar, duidelijk een maatje te klein
is voor dit toernooi. Hetzelfde
geldt ook voor Werder Bremen dat
dit weekend eveneens door de
mand viel.

De Nederlandse "top drie" zal vol-
gens de organisatie wel weer een
uitnodiging ontvangen.

Lierse SK met de heer Henk Pardijs die de grote beker overhandigt

Op de voorgrond de te winnen

UITSLAGEN EN STANDEN
Feyenoord-Lierse SK 1-3; Vorden-
Dynamo Kiev 0-1; Ajax-Middles-
brough 5-1; PSV-Willem II4-3; Bay-
er 04 Leverkusen-Feyenoord 0-3;
Werder Bremen-Vorden 0-0; Ajax-
Dynamo Kiev 2-0; Middlesbrough-
Werder Bremen 0-0; PSV-Üerse SK
0-1; Vorden-Ajax 0-7; Bayer 04
Leverkusen-Willem II 3-1; Lierse
SK-Bayer 04 Leverkusen 2-0; Wer-
der Bremen-Dynamo Kiev 0-4;
Feyenoord-PSV 2-1; Bayer 04 Le
verkusen-PSV 3-0; Lierse SK-Wil-
lem'II 1-2; Dynamo Kiev-Middles-
brough 1-2; Middlesbrough-Vor-
den 1-2; Feyenoord-Willem II2-1.
De eindstand in poule A: l Lierse
SK 4 gespeeld 7 punten; 2 Feye
noord 4- 7; 3 Bayer 04 Leverkusen
4-7; 4 Willem II 4-3; 5 PSV 4 ge
speeld- 3 punten. Poule B: l Ajax 4
gespeeld- 12 punten; 2 Dynamo
Kiev 4-6; 3 Middlesbrough 4-4; 4
Vorden 4-4; 5 Werder Bremen 4
gespeeld- 2 punten.
Kruisfinales: Lierse SK- Dynamo
Kiev 0-0 (Lierse wint na straf-
schoppen); Feyenoord-Ajax 3-1;
Bayer Leverkusen 04-Vorden 9-0;
Wülem n-Middlesbrough 3-2; PSV-
Werder Bremen 0-0 (Werder wint
na strafschoppen). Halve finale
Ajax-Dynamo Kiev 1-1 (Ajax wint
na strafschoppen). Finale: Lierse
SK-Feyenoord 1-0.
Eindstand: l Lierse SK; 2 Feye
noord; 3 Ajax; 4 Dynamo Kiev;
5 Bayer 04 Leverkusen; 6 Willem
II; 7 Vorden; 8 Middlesbrough;
9 Werder Bremen; 10 PSV.

*•'--

Sportiefste beker ook voor Lierse SK

Vorden aan de bal Lierse met de grote wisselbeker



JUBILEUM-
ACTIE

70 JAAR

D

WEEKBLAD
CONTACT 70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten

laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544)37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

UW LEREN BANK WEER ALS NIEUW !!
Chesterfieldbanken opnieuw schaduwen

Overspuiten van leren banken

Herkleuren van leren banken

Opvullen van slappe zittingen

Versleten leer delen vervangen en daarna geheel overspuiten

Inktvlekken verwijderen

Ook verkoop van kleur - leercrème

Bel voor een afspraak en we komen vrijblijvend langs voor een offerte

Marcel Leer
Den Sliem 42

7141 JHGroenlo
Tel. 06 - 20394732

OPEN DAGEN
IN DE LOODSE WORKSHOPS

Wikjentenenvlechten,
gaas en mos en groendecoraties.

Zaterdag 28 en zondag 29
augustus van 11.00-16.00 uur.

In de Loodse Workshops
Lage Lochemseweg 5,

7231 PKWamsveld (0575) 431662
www.indeloodse.nl

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

LARENSE KE
VRIJDAG
3 SEPT.

ZONDAG
5 SEPT.

ZATERDAG
4 SEPT.

L

MAANDAG
6 SEPT.

WWW.LARENSEKERMIS.NL

Kunt u ook iets doen
voor de Zonnebloem7

Bouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. ^

Doneer uw bijdrage op giro 145.

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 189P°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795P°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

TÊf-

Qroot Roessink
b l o e n

Binnenkort starten we (weer) met

BLOEMSCHIKLESSEN

U kunt zich nu opgeven.
& Ook korte cursussen

& 4 avonden van de week
* dinsdagmiddag

NIEUW: woensdagochtend
Openingstijden: ma. t/m do. 8.00-18.00 uur,

vr. 8.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.
Adres: Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 16 22 • www.groot-roessink.nl J

•

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 461534



Donderdag in Warnsveld:

GRATIS* RUIT REPAREREN
Donderdag 26 augustus
kunt u terecht
op de parkeerplaats van
Winkelcentrum Dreiumme
in Warnsveld
en wel van 09.00 tot
1730 uur.

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbren-
gen, waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet
hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT:
MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS, OOK OP VAKANTIE!
Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen
voor grote spanningen in voorruiten: uitzetting en in-
krimping doen kleine barstjes/sterretjes doorscheuren tot
een grote barst Volgens technisch onderzoek is de door-
scheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan
onveiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben.
U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van
harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voor-
komt een dure (eigen risico!) en tijdrovende vervanging

van uw voorruit Een voorruit op vakantie laten vervan-
gen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buiten-
land!) ingewikkelder. Laat geen barst in uw vakantie ont-
staan!

* Reparatie van een sterretje/breukje in de voorruit door middel
van harsreparatie is daarom voor WA-Plus, Casco en All-Risk ver-
zekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper
dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzeke-

raar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies.
U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel
uw laatste groene kaart meenemen.
Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden
van Centraal Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere ver-
zekeraars, dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Auto-
mark, specialist in harsreparaties. Meldt u zich bij aankomst
direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een
vrijblijvend en deskundig advies.

* 'Reflectielaag', 'Automark', het 'STOF logo, de kleur 'geel*, de 'vorm tenf en 'Safe Sight' rijn gedeponeerde merken van Automark-Röst

E
EEKMARKE

Runder riblappen

500 gram

Schnitzels
panklaar
500 gram

Turborol
panklare lekkernij
25-30 min. zachtjes braden 250 gram

per stuk

3«

1?5 TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

www.ter-weele.nl
Telefoon (038) 37 641 121

OP DE MARKT IN VORDEN

Sokken wol Borduurpakketten

DMC- ^^
borduurzijde 100
per streng l •

f n nog veel meer borduur-,
brei- en haakmaterialen.

Hartelijk welkom!
Krommeweg 17, Elspeet
Tel.(0577)491411

www.compusystem.nl
€ 499,-

€ 559,-
€ 649,-

€ 899,-

Internet / Office PC
AMD XP 2400-f :

TopPC (met

AMD XP 2600+, 25

AMD XP 2800+,

TOpPC PrO (ASUS K#
AMD ATHLON 64 :JOOO+, 512 MB DDR 400, 128 MB ATI Radeon 9600 SE,

8 x USB 2.0, 5.1 Sound, 16C

Actie:

Acer Aspire 1355LC Notebook:
XP 2600 + CPU, 15 inch XGA TFT monitor, 256 Mb intern geheugen,
:'.0 Gb harde £ werkkaart,
inclusiH Windows XP home NL e van € 999,- NU voor €

Meerprijzen:
Windows XP home € 89,- • NEC 8 Speed DVD Brander€75^ LiteOn

17 inch monitoren vanaf € 99,- • 17 inch TFT monitoren v.a. € 385,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

• Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken en (her)installaties kunt u bij ons terecht.
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.OO tot 1 7.0O uur - tel. (0575) 55 59 6O
_ Biesterveld 1 6 Vorden • Bezoek op afspraak

De kernen Vorden,
Hengelo, Steenderen,
Hummelo/Keppel en
Zelhem blijven hun

eigen gezicht
behouden.

Weekblad Contact helpt
daar mee.

Hoven iersbed rijf

Marco Besselink

* TUINONTWERP -*-
TUINAANLEG (RENOVATIE)
* TUINONDERHOUD
* (SIER)BESTRATING

* VIJVERS *

-
•T»

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575)441715



B I J L A G E W E E K B L A D C O N T A C T

FEESTKRANT
WARNSVELD
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86 • ISDN 555678
• E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 • ABN-AMRO nr. 48.63.19.245 • Giro nr. 1205867

Voorwoord feestweek Warnsveld
Traditioneel begint de feest-
week Warnsveld op de laatste
zaterdag van augustus, dus ook
dit jaar weer, al is het de laatste
in een zelfstandige gemeente.

Volgend jaar in de nieuwe gemeen-
te Zutphen, met natuurlijk onze ei-
gen identiteit, Warnsveld blijft
Warnsveld als wij dat allen willen,
hiervoor zullen wij ons sterk ma-
ken. Was er vorig jaar als hoogte
punt de Gondelvaart, dit jaar zal
muziek voorop staan, te beginnen
bij vrijdag met Warnspop, in navol-
ging van vorig jaar wordt het suc-
ces van muziek op de rijksstraat-
weg fors uitgebreid, de gezamenlij-
ke horeca staat garant voor drie
spetterende dagen met als nieuw
item fruhshoppen op zondag, voor
iedere leeftijd is er wel iets bij, we
gaan er dan ook van uit dat wij u al-
len mogen begroeten bij dit gratis
festijn.
Ook is de wielerronde weer, de rou-
te is aangepast door de renovatie
van de bonendaal, verder zijn er
weer de diverse kano evenementen
op de Berkel. Op dreiumme zullen
de kinderen kunnen genieten van
allerlei spelactiviteiten met ook
weer leuke muzikale ondersteu-
ning.
Zeker mogen we de kunstmanifes-
tatie niet vergeten, vele kunste-
naars maken er een mooie mani-
festatie van. Voor de 55 plussers is
er het 10 plus over rood biljart toer-
nooi, gezelligheid staat hier altijd

voorop, dus schrijf gerust in, win-
nen hoeft niet altijd, sportief bezig
zijn is ook leuk.
Ook het fèestprogramma van GG-
Net mag er weer zijn met muzikale
ondersteuning van the Buffoons en
als afsluiting Vuurwerk
Ook onze braderie wordt weer ge-
houden, een traditie van meer dan
30 jaar in onze feestweek, welke we
zeker niet kunnen missen, wie is er
nog nooit geweest!!! Ook de kinder-
rommelmarkt op woensdag mid-
dag mag er zijn, voor jong en oud

een kans om een leuk hebbedinge-
tje te vinden. De vrijmarkt is op de
laatste zaterdag, over de gehele
rijksstraatweg zullen er weer door
een ieder die dit wil spullen aan de
man gebracht kunnen worden.
Over de belangstelling hoeven we
ons geen zorgen te maken, we kun-
nen ons verheugen op jaarlijks vele
duizenden bezoekers.
Op de laatste zondag hebben we
een darttoernooi, waar door de
oostelijke top darters gestreden
zullen worden, ook voor alle

Warnsvelders is er de mogelijk-
heid mee te doen. Zoals u kunt
zien is het ons weer gelukt een
spetterende feestweek te organise
ren, en hopen op uw aller komst,
zodat we een stuk Warnsveldse
traditie in ere kunnen houden.
Wij willen ons gemeente bestuur
bedanken voor alle steun welke we
altijd voor de feestweek hebben
ontvangen.

Voorzitter feestweek comité Warnsveld
Ben Velders

V11V1/V
(Wijzigingen voorbehouden)

Vrijdag 27 augustus start feestweek renkool eten, line-dancers, Afrikaans slagwerk,
dansfeestavond "The Buffoons", Vuurwerk

20.00 uur - 00.45 uur WARNSPOP: Podia bij de Pauw en de Tamboer.

Zaterdag 28 augustus
10.30 uur -15.00 uur

11.00 uur -18.00 uur
12.00 uur- 16.00 uur
20.00 uur - 00.45 uur

Opening kunstmanifestatie gemeentehuis,
bibliotheek
Kanopolo toernooi Berkel
Wielerronde
Activiteiten Dreiumme
Warnspop

Zondag 29 augustus
11.30 uur -16.00 uur
10.30 uur -15.00 uur
08.00 uur -15.00 uur

Fruhshoppen muziek podia Rijksstraatweg
Kunstmanifestatie gemeentehyis
Kanopolo toernooi Berkel

Maandag 30 augustus
08.30 uur -12.30 uur Kunstmanifestatie gemeentehuis, bibliotheek

(tijdens openingstijden)

Dinsdag 31 augustus

08.30 uur -17.00 uur Kunstmanifestatie gemeentehuis, bibliotheek
14.00 uur -17.00 uur Kinderrommelmarkt Molenstraat
13.00 uur - 22.00 uur Braderie Rijksstraatweg vanaf De Hof tot

Kerkpad en rondom de Martinuskerk met
Muziek, modeshow en kinderattractie's

15.00 uur -19.00 uur Open dag The Clan, activiteiten Berkel

Donderdag 2 september
08.30 uur -12.30 uur Kunstmanifestatie gemeentehuis, bibliotheek
13.00 uur -17.00 uur Finale biljarttoernooi in De Pauw

Vrijdag 3 september
08.30 uur -12.30 uur Kunstmanifestatie gemeentehuis, bibliotheek
vanaf 18.00 uur Skeeler toer tocht Start bij gemeentehuis

Zaterdag 4 september
07.00 uur -17.00 uur Vrijmarkt (enorme vrijmarkt over de gehele

Rijksstraatweg)

08.30 uur -12.30 uur
13.00 uur -17.00 uur

13.00 uur - 23.00 uur

Kunstmanifestatie gemeentehuis, bibliotheek
Voorronden Biljarttoernooi 55 plus 10 over
rood, in De Pauw
Feestprogramma GG-Net: Braderie tot 19.00 uur,
diverse activiteiten tuinfeest, klein circus, boe-

Zondag 5 september
14.00 uur -17.00 uur Kunstmanifestatie Gemeentehuis
13.00 uur Darttoeraooi De Tamboer (inschrijving vanaf 1130 u.;

Kano tocht op de Berkel



Mensen om op te bouwen!
DIJKMAN BOUW BV Lage Weide 29, 7231 NN Warnsveld, telefoon 0575 - 522577

Netwerkweg 2, 7251 KV Vorden, tel. 0575 - 551479, fax 0575 - 553189
www.dijkmanbouw.nl, warnsveld@dijkmanbouw.nl

'MARCEL'
Winkelcentrum Dreiumme 27-29

7232 CN Warnsveld
Telefoon (0575) 52 16 09

FOTO
Boek
G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, Tel./Fax (0575) 52 72 51

Uw loonbedrijf voor:
Akkerbouw - Weidebouw - Grondverzet

mestsilo's mixen, bermonderhoud en
huisaansluiting op riolering

KAPELWEG 22 • 7218 NJ ALMEN
TEL. (0575) 43 15 66
FAX (0575) 43 21 80

Ruim 55 Mul t imate
Service Bouwmarkten
in Nederland

voor routebeschrijvingen,

openingstijden of meer info

www.multirnate.nl

Multimate, niet voor niets de snelst groeiende bouwmarktketen van Nederland

H A N D E L S
DRUKWERK
Uw handelsdrukwerk is
het visitekaartje van uw
bedrijf.
Laat het professioneel
door ons verzorgen!

Wevo druk
IMieuwstad 29, 7201 N K Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 51 23 06

Fax(0575) 54 54 92

CEES BOEK
Winkelcentrum Dreiumme

Tel./Fax (0575) 52 72 51



Warnspop 2004
In navolging van het bescheiden succes van de eerste WARNS POP
in 2003 is er voor dit jaar gekozen voor een zelfde opzet met naar
verwachting een nog sterkere bezetting in de muziek en om een
verbinding tussen de twee muziekpodia te maken zijn er een aan-
tal attracties, waaronder een ouderwetse zweefmolen uitgenodigd
om te zorgen voor nog meer sfeer. Ook dit jaar is WARNS POP ge-
organiseerd door de samenwerkende horeca De Tamboer, De Pauw
en Het Eethuus. Hoewel er geen gondelvaart op de Berkel is dit
jaar, verwachten zij dat WARNSPOP een prima platform is voor
mensen om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en
een drankje en goede muziek.

WARNS POP begint op vrijdag-
avond 27 augustus 2004 om 21.00
uur met een optreden van de band
FUELL, deze bijna "lokale" band,
Koekoekstraat nr l te Vierakker is
het adres van de band voor repeti-
ties, opnames, audities en groeps-
bijeenkomsten. William Besseling,
drummer met strakke drumpartij-
en woont er ook. Samen met Arjan
Klein Geltink uit Vorden, zanger
(ietwat hees) en gitarist, vormen
zij het "oude" hart van de band.
Na een lange zoektocht vonden zij
in Zutphen de bassist Ivo Eijkel-
kamp en ook uit Zutphen komt
Maarten Strijker, gitarist met veel
podiumervaring die met zijn so-
lo's en begeleidende partijen de
rest van de band naar een hoger
niveau brengt.
In deze bezetting speelden zij al in
het voorprogramma van Kas Bend-
jen en het Ierse Big Generator. Op
de 15e editie van de Beach Party in
Vorden stonden zij als enige regio-
nale band tussen landelijk beken-
de bands als Di-Rect, Beam, 16
Down e.a. Fuell doet altijd en over-
al z'n stinkende best en dat in
combinatie met een repertoire dat
garant staat voor een prima sfeer.
De band is niet gelikt en zeker niet

glad, misschien een tikkeltje ruw,
dat kleine beetje ongeschoren ka-
rakter waar de Rock 'n Roll uitein-
delijk toch groot mee is gewor-
den!?
Op het andere podium speelt de
formatie Whippletree.
Deze uit Brummen afkomstige
band bestaande uit Heidi Kraan en
Martine van Hal/zang, René Ver-
geer /gitaar, Ferdi van Oostveen
/drums, Roy Hebben /gitaar en
zang, Paul Kraan / bas gitaar en
zang zorgen vooral voor krachtige
rock covers.afgewisseld met gevoe-
lige songs.
De mogelijkheden van de band
zijn groot, doordat de band maar
liefst 2 zangeressen en een zanger
heeft. De stemmen vullen elkaar
prima aan en zorgen alleen daar-
door al voor veel afwisseling. De
band speelt o.a. covers van Ilse de
Lange, Nickelback, Krezip en
Anouk. Kortom veel actuele covers
komen er langs en zorgen voor
een "feest der herkenning".

Op zaterdagavond vervolgt
WARNSPOP vanaf 21.00 uur het
programma met Strange Brew,
een coverband die er trots op is
een coverband te zijn. De voorna-

melijk Brummense band bestaan-
de uit René Olthof, Gerton Eykel-
kamp, Rob Bakker, Gerard Groten-
huis, Norbert Lucassen, Harm van
Hal, Suzanne Kers en Kees Corne-
lissen zijn niet alleen een lust voor
het oog (vanwege de charmante
dame) maar ook voor het oor.
Naar eigen zeggen "beter een goe-
de cover dan een slecht eigen
nummer. De band heeft door zijn
samenstelling legio mogelijkhe-
den om een bestaand nummer an-
ders dan het origineel uit te voe-
ren en zij zullen er alles aan doen
om hun enthousiasme voor mu-
ziek over te brengen op het pu-
bliek.
Een vuistregel van de band is "uit
je dak gaan en plezier beleven aan
muziek"

Op het andere podium speelt net
als tijdens WARNSPOP 2003 de JPR
Strinx Band die opnieuw met een
groot gevoel voor show en een fris-
se kijk op bleus rock en rock & roll
hun bestaansrecht al keer op keer
hebben bewezen. Inmiddels is de
band uitgegroeid tot een echte
rock & roll sensatie, die Warnsveld
absoluut gezien moet hebben en
gelukkig hebben velen al het een

en ander meegemaakt. Met groot
succes hebben zij het voorpro-
gramma voor Normaal in Toldijk
verzorgd.
Het dak gaat eraf met optredens
van covers van o.a. The Rolling Sto-
nes, CCR, Neil Young en ZZ-Top en
helemaal met een speciale Her-
man Brood act.
Zanger JP ("nog steeds zo gek als
een bos wortels") is een entertai-
ner in hart en nieren, zijn optre-
dens zorgen voor langdurige na-
weeën, het publiek wordt altijd
volledig betrokken en meegeno-
men in de show. Nieuwsgierig?
Kijk op www.jpr-band.nl voor
meer info.

Voor het eerst en omdat het nog
niet echt op kan is er voor de Zon-
dagmiddag een hekkensluiter en
regionale topper uitgenodigd om
van WARNSPOP een heus festival
te maken. De band met de veelzeg-
gende naam 7 op de Schaal van
Richter werd aan het eind van de
vorige eeuw opgericht.
Deze 5 jonge talentvolle muzikan-
ten spelen het liefst popmuziek
die zij zelf leuk vinden en dat geeft
een groot enthousiasme op het po-
dium en een perfecte uitstraling

naar het publiek. Nummers van
Anouk, K's Choice, 4 Non Blondes,
Alanis Morissette als ook de mu-
ziek van Kane, Live en Pearl Jam
passeren tijdens een optreden de
revue. Met nummers van De Dijk,
Van Dik Hout en The Scène wordt
de Nederpop niet vergeten en met
leuke Nederlandstalige meezin-
gers van Drukwerk en de Sjonnies
zal de feeststemming nog meer
vergroot worden.
Door de enthousiaste uitstraling
heeft 7 op de Schaal van Richter al
veel succes en complimenten ge-
oogst, zodat zij steeds vaker op de
podia in het land te vinden zijn.
Voor meer informatie kijk op de
website: www.7opdeschaalvan-
richter.nl

Al met al een stevig programma
dat Warnsveld opnieuw uitnodigt
om te laten merken dat het swin-
gen en feesten kan. Wij rekenen op
iedereen om er een gezellig feest
van te maken zodat er nog vele
edities WARNS POP mogen volgen.
Bezoek de website www.tamboer-
warnsveld.nl, voor alle laatste toe-
voegingen, foto's van de bands en
andere nieuwtjes omtrent WARNS
POP 2004.

Warnspop & andere activiteiten
Na een naar verwachting zeer gezellig weekend met WARNSPOP
2004 zullen ook voor de overige dagen tijdens de feestweek van
Warnsveld een aantal activiteiten worden georganiseerd in en om
café biljart De Tamboer aan de Rijksstraatweg 49/51 te Warnsveld.

Op Woensdag 1/9 tijdens de brade-
rie is het café open v.a. 12.00 uur
en zal er 's avonds wederom een
gezellige avond in de tent over de
straat georganiseerd worden. Het
motto van deze avond is "Dweilen
met de kraan open".

Vrijdag 3/9 wordt het jaarlijks te-
rugkerende bonenstok toernooi
georganiseerd door de biljartver-
eniging "De Tamboer", hiervoor
kan men zich inschrijven tot 19.30
uur.

I.v.m. de grote vrijmarkt op zater-
dag 4/9 is het café al om 10 uur
open.

Op Zondag 5/9 is het café open
vanaf 11.30 uur vanwege de Gon-
delvaart Dart toernooi met max.
48 deelnemers. De organisatie is in
handen van de onlangs gepromo-
veerde teamleden van dart vereni-
ging "De Tamboertjes". Het spelty-
pe is 501 met een winnaars en ver-
liezers ronde. Inschrijven kan van-
af heden tot en met 5/9 12.30 uur
via www.tamboer-warnsveld.nl of
aan de bar van het café.

Alle mensen van café De Tamboer
en van de dart- en biljartvereni-
ging wensen, u allen een zeer ge-
zellige feestweek toe.



DIJKERMAN
&LAMMERS

ENERGIEK IN INSTALLATIETECHNIEK

Molenstraat 72a - Warnsveld
Aalsvoor 41 - Lochem

Tel. (0575) 570016 - E-mail: info@dijkerman-lammers.nl

A K T I E
Bij aanschaf van een nieuwe C V-KETEL

MOUNTAINBIKEeen

Vraag gerust om vrijblijvende prijsopgave
en besparingsadvies.

* Erkend GASNed installateur
(onderhoud/service huur/lease/koop CV-ketels en airco's)

Lid van

UNETO-VNI

Maison kelders
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!

Onderhoud - Verbouw

Nieuwbouw - Renovatie

Rehabilitatie - Restauratie

Machinale houtbewerking

A A N N E ME RSBEDRIJF

Peters
toNKKMMM

Jutlandsestraat 2, Zutphen, Bedr.terr. 'De Mars'
Tel. (0575) 51 44 04, Fax (0575) 51 63 15

& SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Breegraven 132 Warnsveld Telefoon 52 25 76

Wij wensen een ieder een gezellige
en zonnige feestweek toe,
en zien U graag in onze woonwinkel
in Warnsveld, Rijksstraatweg 39.

Tevens hét adres voor handwerk- en naaiartikelen.

Jan en Derrie Pieterse

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

IXIVOB

G. Wissels & Zoon B.V.
Bierhof B.V. Bestratingen
Dieperink-Transport B.V.

- Grondwerken - Koeriersdienst

- Containers vanaf 10m3 - Vrachttaxi

- Handel in zand en grint - Transport

- Bestratingen - Verhuizingen

- Verwarmde opslag

Verlengde Ooyerhoekseweg 13 Tel. (0575) 52 67 48
7207 BJ Zutphen Fax (0575) 52 29 55
Email: g.wissels@chello.nl



Tuinfeest GG Net
31 augustus tuinfeest GG Net
Vordenseweg 12.

Met o.a. een braderie van 13.00 -19.00 uur
Circus , clowns, springkussen, schiettent,
Optreden van line dancers, Afrikaans slagwerk
Allerlei snacks met om 17.00 uur boerenkool eten.

's Avonds in de tent van 19.00-22.30 optreden van The Buffoons.
Om 22.30 vuurwerk.

Vrijmarkt zaterdag
4 september 2004
Het Warnsvelds Dorpsfeest is uiteraard niet compleet zonder onze
jaarlijkse grote Vrijmarkt! Deze markt is tot ver in de omtrek in-
middels een begrip geworden. Reeds lang van te voren worden we
dan ook al gebeld met verzoeken om inlichtingen. En natuurlijk
komt hij er weer, onze Vrijmarkt! En wel op zaterdag 4 september.

U bent dan weer van harte wel-
kom met uw overtollige spullen
van de zolder, uw garage- of
schuuropruiming, enz. enz.
Kortom, alles wat u maar tegen
een zacht prijsje wilt verkopen,
kunt u uitstallen op onze vrij-
markt. Als u echter grote spullen
als bankstellen, oude auto's etc.
maar lekker thuislaat! Die kunnen
we echt niet op de markt toelaten!
Kinderen, haal je overtollige speel-
goed uit de kast. Doe nou die Bar-
bie's en Ken's maar eens de deur
uit. En voor die fiets ben je inmid-
dels ook te groot geworden, verko-
pen dat ding! Haal je blokfluit uit
de doos, stofje viool of je gitaar af
en speel een leuk deuntje op de
vrijmarkt; het levert altijd wat op!
Komt allen dus naar de vrijmarkt
op 4 september! Iedereen is wel-
kom. Vanaf's ochtends 7 uur kunt
u al aanschuiven en tot 5 uur in de
middag kunt u naar hartelust ver-
kopen!
We willen echter nog wel iets
kwijt: ook verleden jaar waren er
helaas weer een aantal deelne-
mers die het nodig vonden om
hun rommel achter te laten op de
markt.

Wij willen er nogmaals op atten-
deren dat de markt wordt georga-
niseerd door vrijwilligers. Geheel
belangeloos organiseren en verzor-
gen zij voor u allen deze markt.
Het spreekt dan eigenlijk ook van-
zelf dat u ons niet met uw "troep"
opscheept.

Alles wat u niet verkoopt al uw
verpakkingsmateriaal en al uw
vuilnis moet u zelf mee naar huis
nemen! Dat kan toch niet teveel
moeite zijn; u hebt het tenslotte
ook mee naar de markt genomen.
Deelname is nog steeds gratis; het
zou jammer zijn als we inschrijf-
geld moeten gaan heffen om vuil-
nis op te kunnen laten halen! We
rekenen op u!

Nog meer informatie nodig? Bel
(0575) 52 23 30 of 52 29 19.

Biljart toernooi 55+
tien over rood
Evenals voorgaande jaren
wordt er tijdens de feestweek
Warnsveld ook dit j aar weer het
biljarttoernooi georganiseerd
in DE PAUW.

Het betreft een seniorentoernooi
10+ over rood. Deelname is moge-
lijk voor dames en heren vanaf 55
jaar. De locatie is café-restaurant
"De Pauw" aan de Rijksstraatweg
11 te Warnsveld. Het zijn altijd
prettige wedstrijden en u wordt al-
len uitgenodigd om hieraan deel
te nemen-. Er zijn drie geldprijzen

beschikbaar en de winnaar krijgt
tevens de wisselbeker. De drie
eerst geëindigden krijgen een be-
ker ter herinnering.
De hoofdprijs is € 75,00
2e prijs € 50,00
3e prijs € 25,00
De voorronden worden gespeeld
op dinsdagmiddag 31 augustus
2004 van 13.00 uur tot ca. 17.00
uur. De (halve) finale volgt dan op
donderdag en/of vrijdag 2 en 3 sep-
tember ook weer van 13.00 tot
17.00 uur. Het inschrijfgeld be-
draagt slechts € 2,50.

Dit evenement staat onder leiding
van de heer W. Wiggers en A. Gol-
stein.
U kunt zich inschrijven bij:
Café De Pauw tel. 522753 .
A. Golstein tel. 523704
En tevens inschrijvingen aan de zaal.

Voor nadere informatie:
B. Velders, Rijksstraatweg 20, tel
523138

Bij binnenkomst staat een kop kof-
fie voor u klaar. Graag allemaal tot
ziens!

Wielerronde van Warnsveld op
zaterdag 28 augustus 2004
Voor de zesde keer zal er in
Warnsveld op 28 augustus een
uitgebreid wielerprogramma
van start gaan. Al vele jaren
vindt er een wielerronde plaats
in Warnsveld, dit jaar echter is
het aantal wedstrijden uitge-
breid.

Het enthousiasme bij publiek en
wielrenners heeft ons ertoe ge-
bracht om een compleet program-
ma aan te bieden met daarin de
jongeren van de toekomst.de nieu-
welingen en de junioren. Na de
dikke banden wedstrijd voor de
plaatselijke jeugd, start 11:00,
wordt er om 12:00 gestart met de
nieuwelingen (14 en 15 jarigen). U

zult verstelt staan over de snelheid
en het fanatisme van deze jonge
renners. Hoe groot het verschil
van postuur in deze categorie ook
mag wezen, ze hebben allemaal
gemeen dat ze hun sport zeer seri-
eus nemen.
Om 13:15 gaan de junioren van
start. Deze categorie bevat 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. Zowel bij de nieu-
welingen als bij de junioren rijden
een aantal lokale favorieten mee.
Na de junioren starten de sport-
klassen A en B. In deze categorieën
rijden sterke ex-topamateurs en

Programma Wielerronde van Warnsveld:
Dikke Banden Wedstrijd start 11:00
Nieuwelingen start 12:00
Junioren start 13:15
Sportklasse A start 15:00
Sportklasse B start 16:45

(opgave vanaf 10:30)
(40 km)
(60 km)
(60 km)
(50 km)

wiekenners 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 Zennipman en Fre-
dy van der Werf aan de start ver-
wacht.
Als de zon net als vorig jaar volop
aanwezig is, staat niets meer een
sportieve dag in de weg. Bent u er
vorig jaar niet bij geweest? Laat
het dan deze keer niet aan u voor-
bij gaan! Warnsveld staat op 28 au-
gustus weer op z'n kop, daar moet
u over kunnen meepraten. Kom
dus kijken. Bij de jurywagen (Hel-
lenkamp) zullen steeds medewer-
kers van de organiserende wieier-
vereniging ETP aanwezig zijn om
u eventueel uitleg te geven over de
wedstrijden.
Het parcours zal gaan over de Hel-
lenkamp, Oranjelaan, Laan 40-45,
Schoolplein en Kremerskamp



ALBERT HEIJN
WARNSVELD

DREIUMME 43
7232 CN
(0575) 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
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

van O8.OO tot 2O.OO uur
van O8.0O tot 20.OO uur
van O8.00 tot 20.OO uur
van O8.OO tof 2O.OO uur
van O8.OO tof 21.OO uur
van O8.OO tof 2O.OO uur

j is Schil

Uw woning altijd
strak in de lak

Met het HulsScMWerPton» heeft u nooit
meer omkijken naar het buitenschilderwerV
aan uw wonüic. Mhnt het HuisScNIderPlan*
is een maatpUn wMrt>4 automatisch op
afcesprokeo momenten het noodzakelijk
onderhoud pUatsvWL Dus als u **t
dat uw «oninc aftüd Kraai in de verf staat
neemt u nu contact met ons op Wij infor-
meren u (raag over de vele voordelen van
het HuBSchKterPton*

• Deskundige analyse staat van ondertwud.
• SchMderonderhoudsplan op maat;
• Zekerheid van vakmanschap;
• Kleur en productadvtes:
• Eenmalig of volgens contract;

HuisSchikterPlan*:
gegarandeerd goed!

S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerklng • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

Sinds 1919 E-mail: info@boerstoel.nl - Website www.boerstoel.nl

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 Zutphen
Telefoon (0575) 51 59 10 • Fax (0575) 51 88 90
Internet: www.gelderlandgroepmakelaars.nl • E-mail: info.zutphen@era-gmg.nl

NVM

Schoonmaakbedrijf

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

f eest week Warnsveld:
u moet er geweest zijn

om er over mee te
praten!

Brood daar zit wat in.

En dan zo uit de
oven in de winkel.

Echte Bakker
VAN ASSELT De Echte Bakker Dat proefje!

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

Voor al uw:
- Bloemwerk
- Kado artikelen
-"Tuin accessoires
- Huis decoraties
- Bruidswerk
- Graf werk

Onze winkel is sfeervol ingericht met de
nieuwste trends. Ook schikken wij voor u het
boeket op maat met vernieuwende ideeën.

Rijksstraatweg 64-68, 7231 AH Warnsveld
Telefoon (0575) 52 27 04

Maandag t/m zaterdag geopend

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Wtëk
BDVAG

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

Fa. A. Beef tin k en Zn.
LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

Erkend door het
Bosschap

Handel in zand en grind enz.

Machinale bosbouw

o.a.

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 3 september kinder-
rommelmarkt Molenstraat

Dreiumme
Op zaterdag 28 augustus van
12.00 tot 16.00 uur vinden er we-
velende spelactiviteiten plaats
voor de jeugd op het winkelcen-
trum Dreiumme te Warnsveld.

Een opblaasbare klimtoren van 6,5
meter hoog zal er komen te staan.
Deze opblaasbare klimtoren is aan
vier zijden voorzien van diverse
klimroutes. Tijdens het klimmen
is de jeugd door middel van een
klimgordel beveiligd. Er kunnen
vier personen tegelijk klimmen.
Omdat deze klimtoren opblaas-
baar is, is de moeilijkheidsgraat
groter om naar boven te komen
dan bij een vaststaande klimwand.
Wat de allerkleinste gaan doen we
ten we nu nog niet, daar wordt
nog naar gezocht. Zeker is wel dat
er voor ieder kind een bekertje li-
monade klaar staat.

Voor muzikale activiteiten zorgen
de groepen Control en Nicht Life,
zij spelen hoofdzakelijk eigen
werk in deze uren.

Tijdens de feestweek hebben wij
voor de ouderen weer een etalage
wedstrijd, in diverse etalages han-
gen of liggen er Dreiumme logo's
van verschillend formaat.

Het is de bedoeling dat u het aan-
tal logo's telt, het aantal schrijft u
op een speciaal formulier die de
deelnemers op hun toonbanken
hebben liggen.
Inleveren in de bekende brieven-
bus die staat bij Ton's Snackcor-
ner. Op zaterdagavond 4 septem-
ber, zullen 3 prijswinnaars ge-
trokken worden. Ie prijs = 50 eu-
ro, 2e prijs = 25 euro, en de 3e
prijs = 10 euro.

Ook in 2004 zal er weer en rom-
melmarkt voor en door de kin-
deren gehoude worden in de
Molenstraat.

We hopen dat het weer ons niet in
de steek zal laten zodat er weer
veel animo zal zijn om een kijkje
te komen nemen bij alles wat er

door de Kinderen wordt aangebo-
den.

Dus: woensda l september 2004
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.

plaatsje zoeken om hun spulletjes
uit te stallen voor de verkoop.

Het is wel de bedoeling dat een ie
der na afloop zijn/haar handel
weer mee naar huis neemt en niet
laat staan.

De Ondernemers Vereniging Warnveld or-
ganiseert in 2004 weer een gezellige brade-
lie tijdens de feestweek van Warnsveld. De
braderie vindt plaats op woensdag l sep-
tember 2004 van 13.00 uur tot 22.00 uur.
Rondom de Martinuskerk en op de Rijks-
straatweg komen veel kramen te staan met
verschillende artikelen, informatie en veel
lekkernijen. Voor de kinderen zijn vele at-
tracties aanwezig.

Kunstexpositie "Feest"

Touwtrekken op braderie
Tijdens de Warnsveldse fees-
tweek organiseert Touwtrek
Veeniging "Treklust" uit Warns-
veld al jarenlang wedstrijden
om het Open Warnsvelds Kam-
pioenschap Touwtrekken.

Dit jaar wil de vereniging iets
"nieuws" organiseren. Op woens-
dag l september kunnen teams
deelnemen aan gewichttouwtrek-
ken. Teams bestaande uit 4 perso-
nen dienen zittend een gewicht
omhoog te trekken.

In ieder team mag l lid van de Ne-
derlandse Touwtrek Bond deelne-
men. Men mag geen hulpmidde-
len gebruiken. Er wordt een com-
petitie gehoduen welk team het
hoogste gewicht kan trekken.
Men mag zelf bepalen op welk ge
wicht men wil aanvangen. Bij een
geslaagde poging rinkeld een bel.
Wanneer men het gewicht niet
haalt kan men één herkansing
krijgen.
Er wordt begonnen met een ge-
wicht van 150 kg. Daarna komt er

iedere ronde gewicht bij. Aan het
einde van de avond zal er één
team zijn die de meeste kilo's om-
hoog heeft getrokken. Voor de bes-
te teams zijn er bekers beschik-
baar. Deelname is gratis. Teams
kunnen zich voor dit touwtrek-
spektakel aanmelden bij Dirk
Broek (tel. 526537) of Jan Willem
Bosman (511282).

Ook tijdens de braderie kan men
zich nog aamelden. De wedstrij-
den beginnen om 18.00 uur.

De organisatie ven de gebrui-
kelijke feestweekexpositie is
overgenomen door de Warns-
veldse Kunstgroep.

De feestweekexpositie duurt geen
week , maar een maand en heeft
het thema "FEEST " . Er wordt in
het Gemeentehuis en de biblio-
theek geëxposeerd . 15 kunste-
naars uit Warnsveld en omgeving
doen aan de feestweekexpositie
mee : Matthijs de la Rive Box -
beeldhouwen ; Sylvia Bauw - We-
strik, Nella Francke en Auke Dijk-
stra - keramiek : Heleen Posthu-

mus - monotype ; Elisabeth de
Jong , Ank Petermann , Kiki Lam-
brechtsen , Henk Schouten , Mar-
leen Hulsbos- Bakker , Ingrid Zon-
neveld , Fanny Claassen , Marjan
vanGinnip, Lou Ten Bosch en In-
ger van Vliet - schilderen . De ex-
positie wordt za. 28 aug. om 10.30
uur in het Gemeentehuis geopend
met een " Open atelier ".
De deelnemende kunstenaars zul-
len die dag tot 15.00 uur in de hal
van het Gemeentehuis aan het
werk zijn . Openingstijden staan
vermeld in het feestweekprogram-
ma.



Nu bij een Rabo TopKid Rekening:
leuke cadeaus voor alle kinderen

Heeft u kinderen tussen 4 en 12 jaar? En wilt u ze
spelenderwijs met geld leren omgaan? Open dan nu
een Rabo TopKid Rekening: de allereerste eigen
rekening, speciaal voor kinderen.

Ze kunnen er zelf geld op storten en sparen. En het er
samen met u weer afhalen. Ook krijgen ze eigen
rekeningafschriften, met een bijbehorend mapje. Neem
uw kids vandaag nog even mee naar de Rabobank .
Dan gaan ze met hun eigen rekening én een leuk
cadeau weer naar huis.

Het is tijd voor de Rabobank

VAN ZEEBURG
& VISSER

makelaars o.g. en assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed

Taxaties • Hypotheken

Pensioenen • Beleggingen

Alle verzekeringen met deskundig advies

llatie computernetwerken

Weevers Net

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

..i.1, i , 1. i',

Weevers

AKTIE AKTIE AKTIE

Opvouwbare paraplu € 3,99
tegen inlevering van deze bon

2 voor € 5,00
Ook zijn wij zondag 12 sept. in Vorden geopend

en zondag 19 sept. in Hengelo
Natuurlijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN Chipknip

Profilc "de Ftetsspecialfet" is met ruim 270 vestigingen de grootst*
keten van rijwielspectaalzaken in Europa. Bel voor vestigingen in
Nederland (0800) 024 20 40 of in België (0800) 50660 of kijk op
VAvmproffiedefietsspecialbt.nl of www.profiledefietsspecialist.be

UNIVERSITY
JISSIC

Weer naar school...

Schoolfietsen

MAKKEUJK TE BEDIENEN
DRAA1VERSTELLER

STEVIGE BAGAGEDRAGER
MET TASAFHOUDER

ONDERHOUDSVRIJE ALUMINIUM
ROMMELREMMEN tSÜT* f

ROBUUSTE ROESTVRIJSTALEN
VELGEN EN SPAKEN

ONDERHOUDSVRIJ DOOR
GESLOTEN KETTINGKAST

PROFIL
DE FIETSSPECIALISJ
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26



ZONDAG 29 AUGUSTUS - BRADERIE - HENGELO (GId.)

OOK WEER NAAR
SCHOOL?

Ja, op schoenen van
schoenmode Hermans.

Deze zijn VET COOL EN GAAF,
en ze zitten ook nog prima!

Wij hebben voor jullie:

YELLOW CAB

BRAKKIES

PINOCCHIO

ZONDAG 29 AUGUSTUS
KOOPZONDAG

VAN 11.00-17.00 UUR
SCHOENMODE HERMANS

Raadhuisstraat 27
Hengelo (GId.)

Tel. (0575) 46 25 47

Maandags gesloten.

ru i l e r spor l
Suelers

Ruitersport Sueters
Spalstraat 23,
7255 AA Hengelo (GId.)

Telefoon (0575) 46 37 56
Fax (0575) 46 40 58
www.ruitersportsueters.nl
www. suetersstables. com

OPRUIMING
vanaf 3O augustus

2 halen

l betalen

DE SPANNEVOCEL

DIVERSE BANKSTELLEN
in leer, lamous of stof
voor te gekke prijzen,
uitzoeken, nu

500, - eoro-

750, ' QMtfO-

1000,- ew*
1250, - euro-

DIVERSE KASTEN nu met 60%

totl? uw
Dorpsstraat 27, Ruurio, (0573) 45 31 93 - Ruurloseweg 2, Hengelo GId, (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Helmink. Dé specialist
'lax fauteuils!

Verantwoord zitcomfort vraagt om maatwerk!
Comfortfauteuils worden aangemeten naar uw persoonlijke wensen en
lichaamseigenschappen. Eventueel meten we bij u thuis of we halen u op.

VORDEIM
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

ElBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474790

HELMINK
meubelen

Helmink heeft

een ruime

collectie relax-

fauteuils voor zit-

comfort op maat.

Met verstelbare

rug/zitting, zit- of

fauteuillift of

hoog/laag instelling.

In zowel klassiek als

modern.

Alle modellen zijn

leverbaar in diverse

kleuren stof of leer, en

een aantal met massage-

programma's. En u kunt

kiezen tussen electrische

of handbediening.

WWW.HeLMINKMfUBiLEN.NL

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ THUIS

Wil jij ook
winnen?

"De Olympische gedachte is: 'meedoen is belangrijker

dan winnen'. Maar meedoen is lang niet voor iedereen

vanzelfsprekend. Zeker niet voor gehandicapte atleten

uit ontwikkelingslanden. Voor hen is kwalificatie voor

de Paralympics in Athene op zich al een wereldprestatie.

Voor hen geldt: meedoen is winnen!

Dankzij het programma 'Extra Impuls' dat de NCDO,
samen met Nederlandse ontwikkelings- en sport-
organisaties heeft opgezet, doen gehandicapte atleten uit
ontwikkelingslanden nu ook serieus mee. Meer weten?
Kijk op de site."

S p e e l d e w e b g a m e e n w i n !

uiuiui.meedoenisuiinnaA.nl

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities.

Telefoon (0575) 551010



Huwelijk met mooi decor

Vorige week vrijdag was het een
hele drukte rond het gemeente-
huis. In het kasteel werd een hu-
welijk voltrokken. Niets bijzon-
ders, zult u zeggen. Maar die
ochtend werd een speciaal ijze-
ren poortje opgezet aan het
eind van de brug voor de hoofd-
ingang.

Op het ovale pleintje voor het
kasteel stonden een open rijtuig
en een kleedwagen opgesteld.
Paardrijdsters van de Landelijke
Rijvereniging (waarvan de bruid
lid is) waren in afwachting van het
bruidspaar Christel Geerligs en
Dennis Bouwmeester. De bruide-
gom is werknemer van Smederij

poortje in sierwerk, aan weerskan-
ten geflankeerd door collega's van
Dennis. Nadat het kersverse
bruidspaar vanaf het bordes over
de brug was gelopen, moest het
door het poortje, waarbij het rijke-
lijk met rijst werd bestrooid. Chri-
stel die een hondentrimsalon
heeft aan de Batsdijk, werd be-
groet door twee poedels die op
hun flanken een hartje droegen.
Het paar nam plaats in het rijtuig,
terwijl de directe familieleden in
de kleedwagen klauterden. Vooraf-
gegaan door dames te paard zette
de stoet zich in beweging. Achter
de kleedwagen sloot een aantal be-
reden dames de rij.

Vrijdag als extra dag toegevoegd

Dit jaar vier dagen feest
tijdens de Larense Kermis
De Larense Kermis is al jaren
een begrip in het Oosten van
het land en ook ver daarbuiten.
Het eerste weekend van septem-
ber is traditioneel ingeruimd
voor de kermis. Bovendien is er,
voor het eerst, dit jaar een extra
dag toegevoegd. Niet drie, maar
vier dagen, is het groot feest.
Vanaf vrijdag 3 tot en met
maandag 6 september staat ge-
heel Laren in het teken van dit
volksfeest, vol attracties, live-
muziek en verdere activiteiten.
Ook is er natuurlijk genoeg te
doen voor de kleinsten onder
ons.

De drie horecagelegenheden van
Laren, Stegeman, 't Langenbaergh
en Witkamp, slaan al jaren de han-
den ineen om van iedere Larense
Kermis een ware hapening te ma-
ken. Tussen deze drie zaken vind
je één van de grotere kermissen
van de regio met attracties voor zo-
wel jong en oud.

Ook valt er in deze cafés de gehele
dag van alles te beleven. Een kleine
greep uit het live aanbod is Wip-
neus & Pim, diverse Top-100 for-
maties, De Zingende Fresia's, de
puike coverformatie The Heinoos,
't Kasbendjen en vette Après Ski
Parties. En, de muntjes die je
koopt, zijn bij alle zaken inwissel-
baar.

Nieuw dit jaar is de vrijdagavond.
Begon de Larense Kermis eerder al-
tij d pas op zaterdag, vanaf 2004
kun je op vrijdagavond al in het
gezellige dorpje terecht voor de
Kermis.
Ook zijn er diverse (rommel-)mark-
ten en veel verschillende activitei-
ten voor kinderen. Kortom, de La-
rense Kermis is een belevenis voor
het hele gezin!

Meer info over de Larense Kermis
(met het complete programma)
kun je vinden op de volgende web-
site: www.larensekermis.nl

Hen jaar regionale
Bezoek en Oppas Service
Vrijdag 27 augustus a.s. worden
de veertig vrijwilligers van de
regionale Bezoek en Oppas
Service (BOS) in het zonnetje ge-
zet. Dan wordt namelijk het
tienjarig bestaan van deze vrij-
willige dienstverlening in de re-
gio Lochem, Warnsveld, Gors-
sel, Vorden en Zutphen gevierd.

Het idee voor een bezoek en oppas
service in de regio ontstond, nadat
het Riagg cursussen aanbood voor
partners van dementerenden.
Toen bleek dat er geen opvang
voor de dementerenden was. Zo
kwam de dienstverlening op gang.
Later kwam daar ook de opvang
voor chronisch zieken bij. In-
middels zetten zich zo'n 40 vrijwil-
ligers in voor de BOS. Deze vrijwil-
ligers ontlasten tenminste een
dagdeel per week zogeheten man-
telzorgers van hun taak. Een man-

telzorger zorgt voor een demente
rend of chronisch ziek familielid,
vriend of kennis. Vaak wordt deze
zorg 24 uur per dag verleend. Wan-
neer deze zorg dan even overgeno-
men wordt door een vrijwilliger
kan de mantelzorger zich even
ontspannen.

De feestmiddag ter gelegenheid
van het jubileum van de Bezoek en
Oppas service is bedoeld als dank
voor de inzet van alle vrijwilligers.
Overigens is de BOS voortdurend
op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij de Vrijwillige Inten-
sieve Thuiszorg (VIT) Oost-Gelder-
land, tel. (0573) 43 84 00. De BOS
is namelijk aangesloten bij deze
organisatie die kantoor houdt in
Ruurlo en de koepel vormt voor de
vrijwillige thuis-zorgorganisaties
in Oost-Gelderland.

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Tessenderloo
over een afstand van circa 140 km.
De uitslagen waren:
M.M. Tiemessen 1,5,6, 7, 8, 9, 15,
19; HA Eykelkamp 2, 3, 4, 10, 12,
DJ. Gotink 11,14,18; C. Bruinsma
13, 20.

Wedvlucht vanaf Reims:
HA Eykelkamp l, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
12,16,17; Comb. A en A Winkels 6,
10, 11; C. Bruinsma 13, 14; M.M.
Tiemessen 15, 20; DJ. Gotink 18;
HJ. Stokkink 19.

Eindelijk weer een
overwinning voor
Jan Pieterse
De Wichmondse renner Jan Pieter-
se behaalde afgelopen zondag een
overwinning, dit alles gebeurde in
het Brabantse Chaam hij reed weg
bij een stel mede vluchters, deze
overwinning kwam voor de R.T.V.
er niet als een verrassing hij reed
in zijn 60+ categorie de laatste tijd
erg sterk. In vele wedstrijden reed
Jan Pieterse de laatste tijd goed,
een overwinning zat er steeds niet
in, maar bij de eerste tien reed hij
altijd. Ook andere RT.V.ers reden
een wedstrijd Ralf Vos uit Zutphen
reed knap in Barneveld, hij werdt
daar bij de Amateurs A lle, Peter
Makkink uit Hengelo werd hier
20e. Deze cours werdt sterk bein-
vloed door de regenval deze zater-
dag. Momenteel is de wielerclub
R.T.V.bezig met de training voor
het nationaal dubkampioenschap,
deze wordt verreden op zaterdag
25 September te Dronten.

Op Zondag 12 september organi-
seert de wielerclub weer de jaar-
lijkse wielerronde van Hengelo,
hier zal ook weer een Rabodikke
bandenrace zijn een wedstrijd
voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar,
inschrijven kan bij alle regio Rabo-
banken Graafschap west.

Boedeldag
voor
restauratie
kerk
De Stichting "Veiling Commis-
sie Vorden" houdt zaterdag 4
september bij de familie Lense-
link aan de Schuttestraat 20 in
het buurtschap Linde, haar
jaarlijkse boedeldag.

Ook tijdens deze boedeldag weer
een groot aantal artikelen in de
aanbieding zoals bankstellen, ta-
fels, stoelen, potten, pannen en
allerlei snuisterijen.

Ook speelgoed, gereedschap en
boeken ontbreken niet. Bovendien
staat de koffie klaar! De locatie van
de fam. Lenselink staat door
middel van bordjes vanuit alle
richtingen aangegeven.

De opbrengst van deze boedeldag
is bestemd voor de restauratie van
de Ned. Hervormde Dorpskerk. De
veiling begint om 9.00 uur.

Open Dag en Pilates
bij Strada Sports Vorden

Al gekeken op
vmAfiMf.contact.nl

voor het
allerlaatste
plaatselijke

nieuws?

Strada Sports Vorden organi-
seert zondag 5 september weer
een open dag. Tussen 10.00 en
13.00 opent het fitnesscentrum
aan de Burgemeester Gallee-
straat haar deuren voor alle ge-
ïnteresseerden.

Iedereen kan dan kennis maken
met het centrum, haar faciliteiten
en het personeel. U kunt informa-
tie krijgen over de verschillende
groepslessen, spinning, de moge
lijkheden m.b.t het individuele
trainingsprogramma, de Amuseer
je Slank-cursus en het senioren-fit-
ness. Maar zeker zullen de nieuwe
Pilates-lessen centraal staan.

Pilates is een mind & body bewe
gingsvorm, waarin de bewegingen
zeer bewust worden uitgevoerd.
Hierdoor worden de deelnemers
zich bewust van hun lichaamshou-
ding, bewegingstechniek en adem-
haling.

De oefeningen zijn technisch uit-
dagend, het gaat dan ook niet om
de kwaliteit maar om de kwan-
titeit. De bewegingen volgen zeven

bewegingsprincipes; alles wordt
uitgevoerd vanuit een goede li-
chaamshouding. Er wordt gewerkt
vanuit de romp (m.n. de buikspie
ren). De resultaten zijn uiteenlo-
pend: een verhoogde flexibiliteit
van het lichaam, verbeterde li-
chaamshouding, sterke rug, platte
buik en strakke en "lange" spieren.
Strada Sports start in week 37 met
een 4-weekse introductiecursus.
Hierover kunt u meer informatie
krijgen op de Open Dag.

Tijdens de Open Doe Week van
maandag 6 t/m zaterdag 11 sep-
tember kunt u gratis kennis ma-
ken met Strada Sports door het
volgen van een proefles. Reserve
ren is raadzaam en gewenst, want
vol=vol! Bij inschrijving op de
Open Dag of in de Open Doe Week
hoeft u geen inschrijfgeld te beta-
len!

Bij inschrijving op de Open Dag
ontvangt u tevens een leuke atten-
tie. Graag zien we u zondag 5 sep-
tember bij Strada Sports Vorden.
Zie ook de advertentie volgende
week in Contact.

Witkampers jeugd speelt een voorwedstrijd tegen Go Ahead Eagles

Lucky Ajax wil met sterke
selectie naar Laren komen
Laren- Mister Ajax Sjaak S wart
is de grote animator van Lucky
Ajax, het team dat donderdag 2
september aantreedt tegen de
Witkampers.

De befaamde, inmiddels 65-jarige,
rechtsbuiten zal dan ook zeker
zijn kunsten komen vertonen in
Laren. Inmiddels heeft Swart de
namen uit zijn selectie doorgege-
ven aan de organisatie.

De meeste van deze spelers zullen
deel uitmaken van het elftal dat
op het Leussinkpark zal aantre-
den.

De selectie bestaat uit Fred Grim,
Sonny Silooy, Dick Schoenaker, Si-
mon Tahamata, Sjaak Swart, Ger-
rie Muhren, Richard Witschge,
John van de Brom, Brian Roy, Peter
van de Hengst, Martin Wiggeman-
sen, Eef Melchers, Aron Winter,
Ronald Koeman, Danny Blind,
Dennis Gerritsen, John Bosman en
Keje Molenaar.

Uit deze groep namen komen zo'n
13 spelers naar Laren. Een week
van te voren zal de definitieve lijst
volgen. Maar Sjaak Swart heeft
aangegeven met een sterke groep
naar het oosten des lands af te rei-
zen. Uiteraard staat iemand als Ro-
nald Koeman hoog op het verlang-
lijstje bij de Witkampers. Koeman
was, in dienst van Feyenoord, al
eerder actief in Laren en Swart
heeft toegezegd hiervoor zijn best
te doen.

Het weekeinde na 2 september ligt
de competitie stil, in verband met
het interlandvoetbal. Dat zou met
name voor Ronald Koeman een re-
den kunnen zijn om in Laren in ac-

tie te komen. Ook de scheidsrech-
ter is deze avond een bekende
naam, Henk van Ettekoven een
zeer bekende oud-arbiter is bereid
gevonden deze wedstrijd in goed
banen te leiden. Zoals bekend
speelt ook Witkampers met een
geroutineerd elftal, waarmee het
hoopt de Ajatieden goed partij te
kunnen geven. De wedstrijd be
gint om 19.00 uur. Voorafgaande
aan deze wedstrijd speelt Witkam-
pers Dl om 17.45 uur een voor-
wedstrijd tegen de jeugd van Go
Ahead Eagles.

De Deventer dub reageerde gelijk
enthousiast op de uitnodiging van
Witkampers. Het wil de banden
met clubs en mensen in de regio
versterken en ziet deze gelegen-
heid als een mogelijkheid dit in de
praktijk te brengen. Inmiddels spe-
len ook al twee oud-Witkampers
spelers, Sander Kok en Timo Ha-
verkamp, met succes bij de Eagles.

De jongens onder leiding van trai-
ner John Kloppers zien uit naar de
ontmoeting met de spelertjes van
de profclub en zullen hun beste
beentje voorzetten om er een leu-
ke wedstrijd van te maken. Na-
tuurlijk hopen zij dat veel mensen
nu heel iets eerder naar het veld
zullen komen om ook nog een ge
deelte van deze wedstrijd mee te
maken.

In tegenstelling tot de wedstrijd te
gen Vitesse is er nu geen voorver-
koop. De kaarten zijn echter wel
aanmerkelijk goedkoper. Voor en
na de wedstrijd wordt er voor ge
zelligheid gezorgd rond het veld.
Er is een dweilorkest en in de tent
is er het goed vertoeven met een
drankje en een hapje.

Tleinmarkt groter dan ooit'!
Dat is de uitspraak van één van
de leden van de restauratiecom-
missie van de St. Willibrordus-
kerk in Merakker.

Vooral het afgelopen jaar kwamen
honderden mensen op de dagen
van de openstelling van de kerk
kijken hoe de restauratie vorder-
de.

Onlangs is met het voorportaal be
gonnen. Ten bate van dit sympa-
thieke doel is er op 12 september
om 11.00 u. weer de jaarlijkse
Pleinmarkt. Inbreng van goederen
is nog steeds mogelijk.
U kunt dit melden via tel. 441216.
In een meer uitgebreid artikel ko-
men we nog op deze pleinmarkt
terug in de komende weken.
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G D:E V R A A G
Inbreng van goederen veer de

Veiling van Kunst, Antiek, Guitesa
Veilinghuis De Atlas organiseert diverse malen per jaar een algemene kunst- en

antiekveiling. Voor de aanstaande veiling wordt u uitgenodigd om
goederen in te leveren zoals: schilderijen, antieke meubelen en voorwerpen,

antiquarische boeken, prenten, Chinees porselein, aardewerk, antiek speelgoed en
klokken. Tevens is ons veilinghuis op zoek naar Art-Deco objecten, gouden en

zilveren voorwerpen, sieraden, kleingoed zoals kristal, plateel en porselein, kunstvoor-
werpen, speciale collecties, archeologische items, inboedels, nalatenschappen etc.
Inbreng en taxatie is mogelijk op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Overige tijden

uitsluitend in overleg.
Voor grote en bijzondere goederen komen wij - op afspraak - ook aan huis.

Bezoek de kijkdagen op
Vr. 24sept. van 10-21 u.

Za. 25sept.10-17 u.
Zo. 26sept 10-17 u.

Veilingavonden:
Ma.27 sept. en daaropvolgend.

i l i n g h u i s

DE ATLAS
Veilinghuis De Aflas B.V.
Mr. De Boerlaan 21107
7411 AJ Deventer
7:0570-627666
F: 0570 -627 874
M: roos@home.nl

l
l
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Weekblad Contact, het weekblad waar men naar
uitkijkt:

familieadvertenties, aanbiedingen van de bakker,
de slager, groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het belangrijk te werken per editie;
dan blijft het betaalbaar voor de kleine man!

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAA
onze
voordeel
hypotheek v *

Bel direct (0573) 40 84 40
/^K^ A Rnanclertngen
r— M AA Hypotheken
V^I II l Assurantiën

Nederland b. v. Spaar/Pensioenen
Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl

Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,
gevarieerd, uitgebreid en betaal-
baar assortiment in sierbestrating.
Geef uw eigen kleur aan de tuin,
het terras, de oprit, de carport,
etc. Profiteer van de vakkundige
en praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,
straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

DINSDAG T/M ZATERDAG

Deze week heeft uw groenteman een aantal
producten geselecteerd voor maar € 1,50

Nieuwe oogst

James Grieve
nu 2 kilo voor

Zoete witte

Druiven
Héél kilo

Blanke
Witlof
kilo nu ,

Hollandse

Andijvie
2 kilo nu ,

Vers gesneden
Stoofschotel
400 gram nu

1.50

1.50

1.50

1.50

Raadhuisstraat 51 b
7255 BL Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 10 54

SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT
DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES

De salade van de week
is deze keer onze heerlijke

TROPICAL-SALADE
250 gram van € 1.99 NU voor

€1.50
Dagelijks snijden wij een heerlijke

fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!

De kleine adverteerder blijft belangrijk!

Daarom wordt een weekblad 'echt' gelezen.

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort16, 7241 MA Lochem *

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

FUINKNAL
Gebakken straatsteen:
waalformaat glad,
vanaf € 29,95/m incl. BTW

Trommel kassei:
dikte 6 cm, div. afmetingen en
kleuren, vanaf € 12,50/m2 incl. BTW

LEKKER-
NIJTJES

Rijstevlaai
de luxe

O.175 klein

groot

5.90

a90

De scholen zijn weer begonnen,
dus het is weer tijd voor een

goed en voedzaam ontbijt!
Dus deze week:

DINO BROOD

_50
NU VOOR

Maak kans op een gratis fetabrood, vraag naar de kraskaart!
De Echte Bakker Dat proef je!

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

Dreiumme 31 -33 - Warnsveld
Tel.(0575)571528



Nieuw reis"bureau" voor de nieuwe gemeente Bronckhorst

Boek nu uw vakantie in uw eigen huiskamer!

Foto: Foto Willemien

Deze week start Hilde Hissink-
Bitter als zelfstandig onderne-
mer met het nieuwe bedrijf:
Star Travel Mobiele Reisadvi-
seur gevestigd te Wichmond.
Hilde wil, na een carrière van 25
jaar bij de ABNAMRO Bank, een
nieuwe uitdaging aangaan
door het verkopen van reizen.

De reisbranche staat onder druk
zoals we in allerlei artikelen kun-
nen lezen. Direct boeken via inter-
net brengt een aantal risico's met
zich mee. Veel mensen hebben
geen kennis van of ervaring met
het land waar men naar toe wil rei-
zen. Elke vakantie is een investe-
ring waar we graag maximaal ren-
dement van willen ontvangen. Het
is tijd om een specialist in te hu-
ren.

Vanaf nu hoeft u niet naar een
reisbureau toe maar maakt u een
afspraak en komt het reis"bureau"
naar u toe. Ook 's avonds en op za-
terdag. De ideale oplossing als u
met alle reisgenoten om de tafel
wilt zitten om uw vakantie te be-
spreken. U maakt een afspraak op
een tijdstip dat het u uitkomt. In
alle rust uw vakantie uit zoeken
zonder gestoord te worden door
rinkelende telefoons of opgejaagd
te worden door wachtende men-
sen. Per direct is dit allemaal mo-
gelijk bij Hilde's Star Travel Mobie-

le Reisadviseur. En de kosten? U
betaalt niet meer dan in vergelij-
king tot directe boekingen via het
internet. Als reisspecialist is Hilde
volledig op de hoogte van alle aan-
biedingen, reis- en annuleringsver-
zekeringen, gunstige locaties en
aanvullende informatie, zoals vac-
cinaties en visumeisen, van het ge-
bied dat u wilt bezoeken. Het geeft
u meer zekerheid.

Star Travel is een landelijke fran-
chise organisatie met meer dan 90
Star Travel Reisburo's verspreid
over heel Nederland. Naast deze
reisbureaus zijn inmiddels meer
dan 25 Star Travel Mobiele Reisad-
viseurs werkzaam. Star Travel is de
initiatiefnemer van deze mobiele
service die zeer succesvol is geble-
ken.

Alle Star Travel franchisenemers
zijn zelfstandige ondernemers en
daarmee zeer betrokken bij hun
werkzaamheden. Service, vakken-
nis en klantvriendelijk zijn de
speerpunten van Star Travel Mo-
biele Reisadviseurs. Elke Star Tra-
vel Mobiel Reisadviseur beschikt
over hetzelfde dienstenpakket als
een Star Travel Reisbureau.

Dit wordt onder andere bereikt
door het gebruik van een mobiele
computer. Erg belangrijk hierbij is
het feit dat al uw reizen onder de

voorwaarden van de ANVR en het
SGR (stichting garantiefonds) val-
len. Deze extra service van de Star
Travel Mobiele Reisadviseur kost u
niets extra.

De werkwijze is als volgt: Wanneer
u plannen hebt om op vakantie te
gaan, of dit nu een weekend is of
een reis rond de wereld, neemt u
contact op met Hilde Hissink. Na-
dat Hilde met u heeft gesproken
over uw wensen en interesses kunt
u samen met Hilde direct probe-
ren tot een keuze te komen of zal
zij enkele reisgidsen bij u thuis
brengen.

U kunt dan eerst zelfde gidsen in-
kijken. U kunt telefonische reser-
veringen maken bij Hilde waarbij
voorop staat dat u tevreden moet
zijn. Kortom met een Mobiele Reis-
adviseur hebt u geen wachttijden
en lange rijen voor u, uitzoeken
met uw partner of het gezin om u
heen, geen reistijd en uw tickets
worden zelfs thuisbezorgd.

Vakantieplannen en weinig tijd?
Maak een afspraak met Hilde op
een voor u gunstig tijdstip. U bent
dan verzekerd van goed advies
voor een zorgeloze vakantie!

Star Travel Mobiele Reisadviseur
Hilde Hissink-Bitter
Telefoon (0575) 56 08 86

Winst voor Martine Dijkman
toernooi Borculo
Martine Dijkman heeft afge-
lopen week deelgenomen aan
het Intersport-Schuurman open
tennistoernooi dat gehouden
werd van 16 tot en met 22 au-
gustus bij Tennis Club "De
Wildbaan" in Borculo. Dit maal
wederom met succes voor Mar-
tine. Ze werd de nummer één in
de hoogste categorieën, te we-
ten dames enkel 3 en 4.

Het toernooi maakt deel uit van
het Oost Gelders Tennis Circuit
(OGTC), zodat de deelnemers in de
enkelspelen punten kunnen ver-
dienen voor de deelname aan het
"Masterstoernooi". Dit wordt van
17 tot en met 19 september bij TV
IJsselweide in Gendringen gehou-

den. Martine is nu verzekerd van
een plaats bij dit toernooi door het
winnen van zowel het toernooi in
Borculo als in Vorden in de catego-
rieën 3 en 4.

In de categorie 4 speelde Martine
in de eerste wedstrijd tegen Melis-
sa Beumer en won met 6-1/6-0.
Daarna won ze Van Kim van Este-
rik met de standen 6-1/6-1 waarna
ze vervolgens in de finale tegen-
over Miriam Westerink kwam te
staan. Ze won van haar met 6-2/6-3
en werd kampioen.

In de categorie 3 speelde Martine
de eerste partij tegen Kim van Este-
rik en won met 6-3/6-4. Haar vol-
gende tegenstandster was de ster-

ke Hanneke Duhn. Hier won ze
ook van, nu met de standen 6-4/6-
3. In de finale kwam ze wederom
tegenover Miriam Westerink te
staan. Nu ging het Martine niet zo
makkelijk af als eerder die zondag-
ochtend. Miriam had haar tactiek
aangepast en het werd een zeer
spannende wedstrijd tussen de
twee finalisten. Maar uiteindelijk
bleek Martine toch de sterkste van
de twee te zijn en won ze met 7-
5/3-6/6-3.

Martine kreeg naast het prijzen-
geld een wisselbeker mee naar
huis en kwam onder de namen
Barbara Demming en Christel ten
Have te staan, de kampioenen van
2002 en 2003.

ledere dag:
'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
(i.v.m. vakantie begint Septem-
ber weer).
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen
(i.v.m. vakantie begint Septem-
ber weer).

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volks-

dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RA W.; Tekencursus,
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

AUGUSTUS
21-30 Feestweek Wichmond.
25 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
25-29 Country Living Fair bij Kas-

teel Vorden.
26 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
28 ANBO/PCOB rijbewijskeuring

70-plussers in De Wehme.
29 HSV de Snoekbaars senior-

wedstrijd.

Zangdienst in Dorpskerk
Op zondagavond 29 augustus
om 19.00 uur wordt er in de
dorpskerk een zangdienst ge-
houden. Er staan weer mooie
en bekende leideren op het pro-
gramma afkomstig uit diverse
bundels die de afgelopen tijd
op verzoek zijn aangevraagd.
Het ziet er dus veelbelovend uit.

Er zal een kort meditatief moment
worden gehouden door dominee
AA van der Spek uit Enter over
het thema: 'De uitdaging van de
schroothoop', dit na aanleiding
van Romein 8, vers 26 t/m 30.

De muzikale ontmoeting is weer
in vertrouwde handen van de heer

W. Kuipers uit Apeldoorn die het
orgel bespeelt. Hij zal vooraf al
reeds een aantal fraaie liederen
ten 'gehore brengen. De kerk is al
vroegtijdig open.

Na afloop is er gelegenheid om
onder het genot van koffie of thee
gezellig na te praten en elkaar te
ontmoeten. Er kunnen tevens
nieuwe verzoekliederen worden
aangevraagd tijdens het koffie-
drinken dat in het kerkelijk cen-
trum 'De Voorde' is.

Er is ook een boekentafel waar gra-
tis boeken, gedichtenbundels etc.
worden uitgeleend. Iedereen is van
harte welkom.

Vorden bedankt!
In de gemeente Vorden wordt
de kledinginzameling verzorgd
door de charitatieve inzame-
laar Stichting Humana. In het
eerste halfjaar van 2004 heeft
Stichting Humana in deze ge-
meente 15.439 kilogram afge-
dankt textiel ingezameld door
middel van textielcontainers.

Al meer dan 15 jaar koppelt Stich-
ting Humana met de inzameling
van afgedankt textiel de zorg voor
het milieu aan ontwikkelings-
samenwerking. Overtollig textiel
hoort niet thuis in de vuilnisbak,
maar in de kledingscontainer.
De containers worden in ieder ge-
val wekelijks geleegd, waarna de
inhoud naar de sorteercentrale
van Stichting Humana in Bunnik
wordt gebracht.
Daar wordt alle keding in verschil-
lende kwaliteitscategorieën gesor-
teerd. Van de kleding die geschikt
is om opnieuw gedragen te wor-
den, wordt een deel verkocht in
winkels van Stichting Humana in
Amsterdam en Arnhem en een
deel geëxporteerd naar Oost-Europa

(winterkleding) en Afrika (zomer-
kleding).
Met de opbrengst van de verkoop
van kleding worden ontwikkelings-
projecten gefinancierd op het ge
bied van Aids-preventie, medische
zorg, kinderhulp en het starten
en stimuleren van onderwijs in
de Afrikaanse landen Angola en
Zambia.
In de kledingcontainers kunt u al
uw overtollige kleding, textiel en
schoenen deponeren. Om ervoor
te zorgen dat zoveel mogelijk kle-
ding kan worden hergebruikt, is
het belangrijk dat deze in gesloten
zakken wordt aangeleverd en de
schoenen per paar stevig worden
samengebonden.

WEL:
Kleding; schoeisel (per paar samen-
gebonden); huishoudtextiel; lakens/
denkens; lappen groter dan 25x25
cm; tassen/riemen; gordijnen.

NIET:
matrassen/kussens; ernstig vervuild
textiel (b .v. olie of verf; speelgoed/
boeken).

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

of Drukkerij Weevers 551010
* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.
In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.



Donderdag in Warnsveld:

Gratis* ruit repareren
Presentatie kandidatenlijst

•GRATIS VOORRUIT
REPAREREN EN RUIT
INSPECTEREN VANAF WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger
knalden de ruiten er in zijn geheel
uit. De huidige gelaagde ruiten
doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadi-
um alsnog door, ook nog na één of
twee jaar! Dat betekent uiteinde-
lijk toch weer een tijdrovende ruit-
vervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico
van normaal n 136,-. Echter, bij
een WA-Plus, WA-Extra, Casco of
All-Risk verzekering is harsrepara-
tie van de ster vrijwel altijd zonder
kosten. Sterreparatie is daarom
veel aantrekkelijker dan vervan-
ging! Verzekeraars hebben dan
ook voorkeur voor harsreparatie
boven vervanging.

DOORSCHEURKANS
STERRETJES MINSTENS 50%:
GA VEILIG OP VAKANTIE!
Op gelijmde voorruiten staan
enorme spanningen, mede door
intense zonnestraling veroor-
zaakt. De stijfheid en daarmee de
sterkte van de carrosserie wordt
voor 40% bepaald door een goede,
verlij mde voorruit. Een zwakkere
voorruit betekent dus een zwakke-
re auto. Breuken in het glas ver-
zwakken de voorruit. Door hitte
(zon!) of kou (afkoeling door plot-
selinge regenbuien) ontstaan er ex-
tra spanningen in het glas. Ook
het dichtgooien van een deur
(luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning. Door al die spanningen
is de kans op doorscheuren van
een barstje of ster ruim 50%, zo
blijkt uit technisch onderzoek! De
ruit op vakantie laten vervangen is
lastig en de afwikkeling met verze-
keraars (buitenland!) is ingewik-
kelder! Tijdige reparatie van een
ster is daarom zeer aan te raden.
Bent u voor ruitschade verzekerd
en wordt u doorverwezen naar een
ruitschadespecialist, dan kunt u
bij Automark terecht. Automark
werkt in principe voor iedereen
die voor ruitschade verzekerd is en
stuurt de rekening rechtstreeks
naar de verzekeraar. Voor de klant
zijn er geen kosten of moeite ver-
bonden aan ruitreparatie. De klant
betaalt geen eigen risico en heeft
geen no-claim verlies (behalve par-
ticulier verzekerden bij Centraal
Beheer). Automark gebruikt voor
reparatie de meest moderne hars-
injectie methode. Bij ruitreparatie
moet de laatste groene kaart wor-
den meegebracht voor de juiste
verzekeringsgegevens.

f\ M l fi ft
V*

Het bestuur van de CDA af-
deling Bronckhorst i.o. nodigt
iedereen uit aanwezig te zijn
bij de presentatie van de kan-
didatenlijst voor de komende
gemeenteraads-verkiezingen op
17 november aanstaande.

Men is dan in de gelegenheid ken-
nis te maken met de lijsttrekker
en de andere kandidaten, waar-
mee het CDA Bronckhorst de ver-
kiezingen in zal gaan. Uiteraard
wordt men in de gelegenheid ge-
steld hen te bevragen over hun
ideeën en aandachtspunten, waar-

mee zij de verkiezingscampagne
in gaan en het toekomstig beleid
van de gemeente Bronckhorst wil-
len gaan vormgeven.

Deze presentatie vindt plaats op:
zaterdag 28 augustus om 11.30
uur in het gemeentehuis van
Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 5,
Zelhem. Voor nadere informatie
Henk Maalderink, voorzitter cam-
pagneteam (0314) 38 10 32 email:
h.maalderink.hummelo@wxs.nl,
Louis Peters, voorzitter bestuur, tel
(0315)632464, e-mail:
louishj peters@hetnet.nl

GOEDKOOP KENTEKEN
GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts € 15,- per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
€ 5,- extra wordt een speciale re-
flectielaag over de gravures aange-
bracht, waardoor de gravures bij
regen en 's avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen dief-
stal: wil een dief een gestolen auto
verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

GRATIS VOORRUrnNSPECTIE
OP DE PARKEERPLAATS VAN
WINKELCENTRUM DREIUMME
Deze week komt de Mobiele Ser-
vice van Automark in Warnsveld
voor een actie Ruit Repareren /
Kenteken Graveren. Op verzoek
van de klant wordt de voorruit ter
plekke gratis geïnspecteerd en
krijgt men een deskundig en vrij-
blijvend advies m.b.t. eventuele be-
schadigingen. Men hoeft niet van
te voren een afspraak te maken:

voor Voorruitinspectie of Ruitre-
paratie meldt men zich direct bij
de reparateur. Reparatie van de
voorruit is voor WA-Plus, Casco en
All-Risk verzekerden geheel zon-
der kosten. Voor de juiste verzeke-
ringsgegevens moet bij reparatie
wel de laatste groene kaart wor-
den meegenomen. Klaar terwijl u
wacht/winkelt! Let op: deze aanbie-
ding geldt niet voor particulier
verzekerden van Centraal Beheer.
Donderdag 26 augustus kunt u te-
recht van 09.00 tot 17.30 uur op de
parkeerplaats van Winkelcentrum
Dreiumme. Bij regen kunt u rustig
in de auto blijven zitten. Let op de
gele tent van Automark.

Deze week
in Contact

FEESTKRANT
WARNSVELD
Voorwoord feestweek Warnsveld
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Basketball
Dragon*Girls en HO!?!
Op vrijdag 27 augustus starten de
meisjes van Dragon'Girls in sport-
hal De Kei in Warnsveld om half
vijf weer met de eerste training
van het nieuwe basketballseizoen.
Net als vorige jaren zullen de speel-
sters wekelijks training krijgen en
onderlinge wedstrijden spelen. Ge-
middeld eens per maand wordt er
een wedstrijd tegen een andere

PC de Graafschap
Zondag 22 augustus jl. was er
een ponyconcours in Humme-
lo, daar behaalde de volgende
leden een prijs.

Dressuur: Nadja Droppers met Evi-
ta een Ie prijs in de klasse B met
182 punten. Martin Kouwenhoven
met Sara een 2e prijs in de klasse
LI met 170 punten. Joanne Pellen-
berg met Aifhia een 2e prijs in de
klasse LI met 162 punten.

Elodie Stokman met Passe-Partout
een Ie prijs in de klasse Zl met 174
punten. Usette Bijenhof met Survi-
vor een Ie prijs in de klasse Z2 met
188 punten. Martine Bijenhof met
Taran een Ie prijs in de klasse Ml
met 181 punten.
Springen: Jermaine Pellenberg
met Silvia een 2e prijs in dé klasse
B, cat. B. Miranda Beeftink met El
Ambrazo een Ie prijs in de klasse
B, cat. E. Martine Bijenhof met
Taran een 3e prijs in de klasse B.

vereniging gespeeld. Het recrean-
tenteam HO!?! speelt elke woens-
dag vanaf l september vanaf half
negen in De Kei, waarbij dames en
heren al basketballend de eigen
conditie wat op peil houden. Niet
te fanatiek, wel in een gezellige
sfeer. Leeftijd vanaf een jaar of 18
en verder volstrekt onbelangrijk.
Zowel bij de meisjes als bij de da-
mes en heren is er nog plaats voor
enkele nieuwe speelsters en spe-
lers. Nadere inlichtingen: 52 44 58.

Feestelijke voorstelling
in Theater Onder de Molen
Woensdagavond 25 augustus
vindt in het TheateronderdeMo-
len, Lindeseweg 29, de laatste
voorstelling plaats van het bui-
tengewoon succesvol zomer-
programma "Verhalen en mu-
ziek".

Voor deze gelegenheid zullen twee
verhalenvertellers van het eerste
uur, Peter Hoefnagels en Ben Rog-
mans, een reprise geven van het
hilarische "DOM LULL'N", een
door Armando geïnspireerde dia-
loog uit het dagelijks leven.

Het variété-programma "Verhalen
en muziek" bestaat uit welgeko-
zen oude cabaretliedjes en de
mooiste jazz-songs aller rijden.

"Het is", aldus een toeschouwer,"
"inderdaad 'A Wonderful World'
waarin deze theateravond plaats-
vindt."

Het fameuze theaterorkest The
Mills Fathers zal dit alles ten geho-
re brengen en bestaat uit de accor-
deonnist Tony "Toots" Fraas, John
Grandhouse, bas, Peter van de Bre-
men, saxofoon, Tony Moon en Pe-
ter Westera, piano. De zanger Bo-
ris Tomas zal, terug in Nederland,
graag weer optreden in het
Theater onder de Molen met zijn
mooie acoustiek. Mooie verhalen
van Peter Hoefnagels zorgen voor
ontroering en vrolijkheid. Hij ver-
rast het publiek met het histori-
sche verhaal van de laatste be-
roepsmolenaar van "De Lindesche
Molen" Toon Dieks, een legendari-
sche figuur uit de Kranenburg.

De zangeres Adagio José brengt
haar "La Vie en Rose". Henk Döll
verrijkt het oude cabaret met "Het
Lied van de Pharao". Reserveren
aanbevolen, tel. 55 69 87. Zie ook:
www.theateronderdemolen.nl

Is uw cv-ketel 12 jaar of

ouder? Dan kunt u een

van de 100 gratis Nefit

HR-ketels winnen.

Niet zomaar HR-ketels, maar 100

'Beste koop' Nefit EcomLine Excellent

HR combi-ketels. Met AquaPower

voor méér en sneller warm water.

En met de absolute zekerheid van

Nefit, het meest voorkomende merk

bij eigenhuisbezitters.

Alles wat u hoeft te doen, is een

slagzin origineel afmaken. Vraag ons

naar de actiefolder.

Voor een goed advies én kans op een GRATIS Nefit HR-ketel:

Installatiebedrijf c.v
GAS

WATER
ELEKTRA

Raadhuisstraat 14 - Postbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 25 11 • info@installatiebedrijf-arendsen.nl
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Siervruchten, toegift van de zomer Danssoosvw» mensen met
verstandelijke handicap van start

Siervruchten zoals deze sierappeltjes zijn bijzonder fraai, ook in bloemschikwerk.

Het enige doel van bloei is: za-
den en vruchten vormen, nieuw
leven doorgeven. En in onze
streken betekent dat: vóór de
winter klaar. Veel tuinplanten
doen er tot onze grote vreugde
alles aan om dat voor elkaar te
krijgen. Na onopvallende of
schitterende bloei volgen vaak
fantastische Siervruchten: peu-
len, bessen, wollige pluizen,
knallende wegspringen en
rammelende doosjes vol zaden.
Te veel om te benoemen, in alle
denkbare vormen en kleuren.

Ons gaat het om wat we mooi vin-
den. Om wat laat in de zomer en
de herfst nieuwe kleur toevoegt
aan de tuin. Oogsttijd in de na-
tuur, een lust voor het oog voor
ons: Siervruchten verlenen een
nieuwe golf schoonheid aan de
tuin. En alles geconcentreerd in de
herfst. Zowel bij heesters als vaste
planten.

EEN GREEP UIT HET VELE MOOIS
Bij de heesters zijn dat zeker de
prachtige paarse of oranje 'muts-
jes' van de verschillende soorten
kardinaalshoed (Euonymus). De
kansenboom (Qerodendrum) krijgt
paarse vruchten waar de roze
bloemkelk nog onder zit. De opval-
lende vruchten van de blazen-

struik (Colutea) kun je tussen je
handen laten knallen zoals kinde-
ren als snel weten. De boomwur-
ger (heel mooi is Celastrus orbicu-
latus 'Diana') krijgt gele vruchten
met oranjerode zaden. Callicarpa
tooit zich met grote trossen paarse
bessen. Allerlei soorten Viburnum
vormen vooral violetblauwe
vruchten, sierappeltjes (Malus)
zijn er in allerlei kleuren: rood,
geel, frisgroen, oranje, roze enz.
Tal van rozen vormen bottels, bij
de eglantier (Rosa rubiginosa) zijn
die eivormig en oranje, bij de Ja-
panse bottelroos (Rosa rugosa)
groot, glad, kegelvormig, oranje
en vol vitamine C, bij de echte bot-
telroos (Rosa villosa) groot en rood.
Maar denk ook aan lijster- en meel-
bessen, hulst enz.

De vaste planten doen volop mee:
de lampionplant (Physalis alkeken-
gi) met zijn oranje lampionnetjes
(ook gedroogd blijven ze heel lang
op kleur). Ook Italiaanse aronskelk
(Arum italicum), karmozijnbes
(Phytolacca), stinkende lis (Iris foe-
tidissima), Judaspenning (Lunaria
rediviva) en christoffelkruid (Acta-
ea pachipoda) hebben opvallende
vruchten. En dit alleen maar om u
een idee te geven. Er zijn er veel
meer. Siervruchten vormen een
extra dat u er zomaar bij krijgt. U

Foto: R.v.d. Burg/PPH

kunt nu kijken en kiezen voor u
koopt, want de vruchten zitten in
veel gevallen al aan de planten.

SPECIALE VERZORGING
Als over enige tijd het voedselaan-
bod voor de vogels wat minder
wordt, zullen ze zich massaal op
de besheesters storten. Het eerst
op lijsterbessen, vlierbessen, duin-
doorn, hulst enz. Dat kan natuur-
lijk uw bedoeling zijn: u lokt er vo-
gels mee in uw tuin die de vitami-
nen uit de vruchten prima kun-
nen gebruiken. Maar als u zelf lan-
ger van de vruchten wilt genieten,
moet u misschien wel netten over
de planten aanbrengen. Leer kin-
deren dat ze van de vruchten af
moeten blijven. In de meeste ge-
vallen zijn ze volstrekt veilig en
soms zelfs eetbaar, maar bijv. de
peulen van goudenregen en de
donkere karmozijnbessen zijn gif-
tig-

TUINTIPS VOOR SEPTEMBER
Een prima maand om coniferen te
planten en vaste planten te delen
die vroeg in het voorjaar bloeien.
Dat geldt ook voor pioenen die wat
in bloei achteruit gaan. Herfst-
bloeiers als chrysanten, asters en
guldenroede leveren snijbloemen
in overvloed. Plant nu ook bodem-
bedekkers.

ie Witkampers
De jubileumreünie van de Wit-
kampers begint aanstaande
vrijdag 27 augustus om zeven
uur 's avonds.

De leden en oud-leden die gespeeld
hebben in het eerste elftal voor
1990 en zich opgegeven hebben,
worden ontvangen met koffie.
Daarna kleden de leden die aange
geven hebben nog een wedstrijd te
kunnen spelen, zich om. Even na

half acht wordt er op veld l door de
heren en op veld 2 door de dames
een wedstrijd gespeeld. Iedereen is
van harte welkom om te kijken, of
'de oudjes' het nog kunnen!
In het voorjaar zijn alle oud-spe-
lers van het eerste elftal voor 1990
aangeschreven en veel daarvan
hebben zich reeds opgegeven.
Over de aanvangstijden was enige
onduidelijkheid. Van de voetbal-
lende spelers wordt verwacht, dat

zij zelf kleding meebrengen. Voor
een shirt wordt gezorgd.
Na de wedstrijd wordt de avond
gevuld met een gezellig samen-
zijn, met sketches en muziek in de
feesttent achter de kantine. Boven
in de kantine is een tentoonstel-
ling over de geschiedenis van de
Witkampers, met veel foto's en
spullen van vroeger. Ook deze ten-
toonstelling is door iedereen te be-
zichtigen.
Voor meer informatie kan men te-
recht bij Henk Stegeman, tel. (0573)
40 21 80 of op www.witkampers.nl

Zaterdagavond 28 augustus gaat
de danssoos in het Volkshuis
aan de Houtmarkt in Zutphen
weer van start.

Een week eerder dan de gebruike-
lijke dag, omdat het normaal ge-
sproken altijd de eerste zaterdag
van de maand is. Nieuw is ook, dat
het een kwartiertje later begint,
om eventuele eters in het kader
van happen en stappen de gelegen-
heid te geven rustig van hun maal-
tijd te genieten.

Deze eerste danssoos heeft meteen
een bijzonder karakter, want het
is de afscheidsavond van Frieda Ka-
non, die jarenlang als vrijwillig-
ster deel uit maakte van de lei-
ding. Alle mensen met een ver-
standelijke handicap, van 16 jaar
en ouder zijn welkom, maar als er
speciale begeleidingsbehoefte/aan-
dacht nodig is, wil men dan vooraf
contact opnemen.

Informatie bij: Carolien van Poecke
(0575) 49 04 99

Opraimprimeur
Soms kan de chaos in huis je
flink boven het hoofd groeien.
De papieren stapelen zich op, er
moeten nog jaren foto's wor-
den ingeplakt, kasten en ka-
mers zijn overvol zijn met spul-
len en in de garage of de schuur
is al jaren geen plek meer voor
een fiets, laat staan een auto.
Dan is de hoogste tijd voor de
frisse blik van een professional
organizer. Iemand die adviseert
over een logische indeling in
kast en archief, die helpt een
beslissing te nemen over wat
weg kan en wat niet.

Sinds kort heeft ook Zutphen haar
professional organizers! Diana Pol-
der (Orde & Zo) en Jacquelien
Koopman (Binnenkant). Diana ver-
telt: "Bij toeval zijn wij elkaar
tegengekomen. We bleken met de-
zelfde plannen rond te lopen en
ook nog eens bij elkaar in de straat
te wonen. Toen bleek dat het klik-
te tussen ons was de samenwer-
king al gauw een feit".

Bij Jacquelien kunt u de cursus
'Thuis opruimen en organiseren'
volgen en Diana geeft persoonlijk
advies bij mensen thuis.

"Het ordenen en organiseren zit
mij in het bloed", vertelt Diana.
"Ons gezin is in korte tijd twee
maal verhuisd en ons hele bezit is
tweemaal door mijn handen ge-
gaan. Ik heb toen goed nagedacht
welke spullen ik wilde bewaren en
waar ik het zou opbergen. Toen ik
een aantal jaren geleden bij de
overheid werkte, heb ik met veel
plezier een secretariaat volledig
gereorganiseerd. Na de verhuizin-
gen ontdekte ik opnieuw dat ik
het ontzettend leuk vind chaos om
te zetten in structuur en orde. Ik
heb de opleiding voor professional
organizer gevolgd en er mijn be-
roep van gemaakt".

Jacquelien Koopman is binnen-
huisarchitecte. Ze heeft haar eigen

praktijk, waarin ze zich bezig-
houdt met het ontwerpen voor én
het inrichten van woningen en
kleinschalige werkruimtes, zoals
een winkel of een praktijkruimte.
Daarnaast heeft zij jarenlang cur-
sussen interieurontwerpen gege-
ven aan mensen die wilden bou-
wen of verbouwen. Het zoeken
naar mooie en praktische opberg-
oplossingen is een belangrijk
onderdeel van haar werk. Sinds
kort geeft ze met veel plezier de
nieuwe cursus: "Thuis opruimen
en organiseren".

Voor de cursisten is het "thuis op-
ruimen en organiseren" een boei-
end avontuur. Met afwisselende
huiswerkopdrachten kunnen ze
thuis direct aan de slag.

Zo ontstaat inzicht in waar het bij
hen nu juist misloopt en welke
weerstanden stap voor stap te
overwinnen zijn. Er wordt zonodig
gesleuteld aan betere opruimge-
woontes. Creatieve, maar vooral
ook haalbare oplossingen worden
gezocht, die voor alle huisgenoten
aantrekkelijk zijn.

Onderwerpen die in de cursus aan
bod komen zijn: logisch opbergen,
eenvoudiger leven, zwerfspullen,
energievreters en tijdspaarders,
bewaren of wegdoen, nooit meer
zoeken, bewaren van foto's en her-
inneringen, orde en overzicht in
de administratie en 'welk opberg-
systeem werkt nu écht voor jou?"

In een cursusgroepje van maxi-
maal 6 deelnemers is er ruim aan-
dacht voor ieders persoonlijke op-
ruimplan-van-aanpak. De cursus
bestaat uit 6 lessen om de 14 da-
gen en start in september. Data en
tijden zijn in overleg met de deel-
nemers.

Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Diana Polder
tel. (0575) 51 50 15 en Jacquelien
Koopman, tel. (0575) 51 34 26.

Galerie Het Gele Stoeltje
Expositie van Rido Jansen in Vordert

Rido Jansen laat zich in haar
werk inspireren door mensen;
hun gezicht en lichaam. Emo-
ties, gevoelens en reacties zijn
erin verweven. Expositie van
29 augustus t/m 9 oktober.

Naast het schilderen op doek en pa-
pier/karton, laat ze zich ook leiden
door materialen die ze soms toeval-
ligerwijs tegenkomt en die haar
aandacht trekken door hun vorm,
structuur, kleur, geur of herinne-
ring. Deze geven haar inspiratie
om te verwerken waardoor ze een
experimenteel karakter krijgen.

Dit proces kan soms meerdere ja-
ren bestrijken voordat het geheel
is afgerond. Daarom werkt Rido
vaak aan meerdere dingen tege-
lijk. Ze treft u op deze expositie
koppen op oude stofzuigerzakken

en verschillende verwerkingen
van oude boeken waaronder de
serie 'Evidence of blood' met de
nieuwste en laatste werken van
deze serie. Deze laatste collages
worden nu voor het eerst tentoon-
gesteld.

Daarnaast bevat deze expositie en-
kele ruimtelijke werken en tevens
een aantal etsen. Bij deze etsen
heeft Rido verschillende druktech-
nieken gecombineerd zodat elk
een uniek exemplaar is geworden.
Meer werk van Rido kan men be-
kijken op haar website:
www.ridojansen.nl

Galerie Het Gele Stoeltje, Burg.
Galleestraat 36, Vorden. Open do.
t/m za. 's middags en op afspraak,
tel. (0575) 55 22 62.
Info: www.hetgelestoeltje.nl
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Weevers i m a u s
Nleuwstad 17a, 7141 BC Groenlo

Postbus 557 7140 AB Groenlo
Tel. (0544) 461828
Fax(0544) 465984

E-mail: info@weevers-emaus.nl
Internet: www.weevers-emaus.nl

n n

Geboorte kaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

HOOFDVESTIGING:
VORDEN: DRUKKERIJ WEEVERS, TEL. (0575) 551010

ANDERE VESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,
ZELHEM: WEEVERS DRUK,
RUURLO: STUDIO CONTACT,
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

TEL (0575) 51 23 06
TEL (0314) 62 50 53
TEL (0573) 4512 86
TEL (0544) 37 13 23



Vanaf woensdag 25 aug. bieden wij U na enkele dagen flink aanpakken een

Prachtig Vernieuwde Cfl SuperiTiar
en dat ziet U ook aan deze

KNALLERS !!!!!!
KNALLER NR 1

GROLSCH
BIER
KRAT 24 FLESJES NU:

KNALLER NB 2 g

GYROS- EN SHOARlOJA
REEPJES

1 KILO NU:

EN A.S
U

KNALLER NR

01 BAKE-OFF
APPELTAARTJES

PHR STUK NU:

GA JQ GA
FLORIJN
JONGE JENEVER

FLES 1 LITER NU: 10:95

O L E N H O E K
Oh HENGELO (G)

(O575) 46 12 05 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag il m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00 - 21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

MAANDAG en DINSDAG
23 en 24 AUGUSTUS GESLOTEN
I.V.M. INTERNE VERBOUWING

*#***-

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 4612 20

HULP IN DE HUISHOUDING

Op korte termijn zoeken wij jong gezin met schoolgaande
kinderen, woonachtig in Vierakker, een persoon die ons
behulpzaam kan zijn in de huishouding.

Wij denken in de eerste instantie aan 4 uren per week

De werktijden kunnen in overleg flexibel worden ingedeeld

Indien u zich kunt vinden in de bovenstaande omschrijving,
dan nodigen wij u van harte uit om te reageren Dit kan
telefonisch onder nummer 06 20577477.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

AUTOBEDRIJF

WOLTERS & WOUTERS
RUURLO

Spoorstraat 14, 7261 AE Ruurlo
Tel.: 0573 - 45 18 01 Fax: 0573 - 45 27 03

Mitsubishi Space Star
Mitsubishi Carisma
Opel Astra
Opel tigra sport
Opel Vectra
Peugeot 106 Accent
Renault Clio
Renault Megane
Seat Inca SDI
Subaru Justy 4wd
Subaru Impreza
Subaru Legacy
Volkswagen Golf 1.6
Volkswagen Golf VR6

Rood
Zilver met.
Zwart met.
Brons met.
Zilver met.
Zilver met.
Blauw met.
Grijs met.
Zwart
Blauw met.
Rood met.
Blauw met.
Zwart
Zwart met.

1999 8.950,
1996 5.000,
1998 9.750,
1999 10.500,
1999 10.950,
2001 7.500,
2000 10.250,
1996 5.500,
1999 7.250,
1998 3.950,
1993 3.500,
1995 3.500,
1989 1.100,
1992 5.750,

www.wolters-wolters.nl info@wolters-wolters.nl

Verkoop alle merken nieuw en gebruikt

Specialist in Subaru



Slaapkamer Kopenhagen

140/200 nu 479,-
160/200 nu 489,-
180/200 nu 499,-

210 of 220 lengte is

mogelijk!

ZOMER
••t.;', i ..

opruiming
119»-

Kast 3 deurs
met 2 lades

899,-
Met spette

aanbiedir

Life Time Basic programma in
white wash met o.a. hoogslapers,
stapelbedden en accessoires,
basicbed van 190,- voor 160,-
stapelbed van 505,- voor 430,-
halfhoogslaper van 285,- voor 240,-
hoogslaper +burovan 495,- voor 430,-

Showroom Boxsprings
180 - 200 cm.
Halve prijs

Incl. Pocketveringmatrassen

Anker Veichio
incl. auping spiralen
Pullman Roma
incl. nachtkasten
Auping Embrasse
incl. hoekers
Norma
incl. pont d'amour
Anker Royal Curve
incl. sprei
Vi- Spring
incl. vi- spring matrassen

nu 2599,-

nu 2595,-

nu 2249,-

nu 1599,-

nu 2099,-

nu 3450,-

SENIOREN LEDIKANT
Eiken ledikant 90/200 cm.
Incl. lattenbodem en matras

Nachtkast nu 219,- 4Ö9>"

Boxsprfng
in verschillende stoffen mogelijk

maten 70,80 en 90 breed

190 of 200 lang H U 19 9

evt. ook andere maten mogelijk!

Onderschuifcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed, versterkte spiralen.
Compleet met 2 polyethermatrassen.
Dikte: 16 cm. 5 jaar garantie.
80/190 van 635,- voor 549,-

80/200 of 90/200 van 695,- voor 599,-

Vouwbed

met wielen en matras
90/200 nu 169,-

auping
Auronde 1000

bedomranding 160/200 met:
2 dwarsgespannen spiralen en
2 matrassen.

nu 999,

met verstelbare bodems
nu 1149,-

Trendy Bedbank met chroom frame en
zwart beklede matras nu 499»'

Romantisch ledikant Napolf

160/200 van 679,- nu 499,-
excl. bodems en matrassen
Ook leverbaar in 180/200 cm.

Nachttafels 169»- per stuk.

Bankje 349»'

S U P E R V O O R D E L I G E M A T R A S S E N

Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm
dik met aan beide zijden een
anti-allergische afdeklaag. 5 jaar
garantie.
80/190 van 127,- voor 99,-
80/200 van 135,- voor 109,-
90/200 van 144,- voor 119,-
90/210 van 164,- voor 129,-
140/200 van 217,- voor 179,-
160/200 van 253,- voor 199,-
180/200 van 290,- voor 229,-

Koudschuim matras*
Anti-allergie matras met
schoudercomfortzone voorzien
van dubbeldoeks stretch hoes.
80/200 van 199,- voor 159,-
90/200 van 219,- voor 179,-
90/210 van 259,- voor 199,-
140/200 van 329,- voor 269,-
160/200 van 379,- voor 319,-

Pocketvermgmatras
Matras met comfortzones en
dubbeldoeks stretchhoes met
rits aan 3 zijden. Verkrijgbaar in
2 hardheden. Dikte: 20 cm.
80/200 van 385,- voor 279,-
90/200 van 417,- voor 299,-
90/210 van 458,- voor 349,-
140/200 van 635,- voor 449,-
160/200 van 712,- voor 499,-

Pocketveringmatras de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen met talalay latex,
paardenhaar en 500 gr. wol
p/m2. (dikte: 24 cm).
80/200 van 760,- voor 549,-
90/200 van 795,- voor 589,-
90/210 van 880,- voor 649,-
140/200 van 1225,- voor 919,-
160/200 van 1384,-voor 1049,-

bcnuimruDuermatras
Latexmatras met comfortzones
en dubbeldoeks stretchhoes met
rits aan 3 zijden. Verkrijgbaar in
2 hardheden. Dikte: 16 cm.
80/200 van 362,- voor 279,-
90/200 van 407,- voor 299,-
90/210 van 452,- voor 349,-
140/200 van 679,- voor 449,-
160/200 van 770,- voor 499,-

Binnenveringmatras*
Een binnenveringmatras zorgt
voor een goede drukverdeling en
optimale ventilatie.
Verkrijgbaar in 2 hardheden.
80/200 van 159,- voor 109,-
90/200 van 169,- voor 129,-
90/210 van 194,- voor 149,-
140/200 van 252,- voor 199,-
160/200 van 305,- voor 239,-

Ergo Slou/ matras
(NASA - traagschuim)

80/200 nu slechts 395,-
90/200 nu slechts 469,-
verder in alle maten leverbaar!

* Matrassen zijn in vele maten
leverbaar en kunnen koste n loos
in een anti-allergie uitvoering
geleverd worden.
Ons gehele assortiment bestaat
uit 50 verschillende matrassen.
Leverbaar in alle maten.
5 jaar garantie.

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR

openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

ak 't om slape-n



BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Kipfilet
Gemarineerd Nu 5.49
Of naturel
Kilo

ELDERS 7.98

99

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Lay's
Superchips of
Light chips
Diverse smaken
Zak 170-200 gram

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Witte druiven
Nieuwe oogst
Bak 1 kilo

ELDERS 1.99

O89

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Ola Magnum
Classic, almond, white
of light
Pak 3 stuks

ELDERS 2.79

1
Coca-Cola

Regular, light,
light lemon,

light cafeïnevrij
of vanilla

Fles 150 cl.

ELDERS O.95

Aardbeienvlaai
met slagroom*

0 26 cm

O.6

Lotus
Keukenpapier

Pak 6 rollen

ELDERS 4.95

Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

Douwe Egberts
Senseo

koffiepads
Rio, Vienna of Milano

Zak 10 pads
Of regular, mild,
dark, cafeïnevrij,
mocca gourmet

Zak 18 pads
ELDERS 1.69

1!

BESTSELLER!
E C H T M E R C E M S G O E D K O P E R

Elke week een groot aantal aanbiedingen die u
ECHT NERGENS ANDERS GOEDKOPER aantreft.

Treft u een BESTSELLER elders in dezelfde week
aan voor een lagere prijs? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald!

Mager
rundergehakt

Kilo

»LUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurio "W'9 *j**ï™ 7242 EC Lochem ±MS°Sn

Tel. 0573 - 453552 zaterda9 8-°°-18-00 Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8-°°-2a00

www.piussupermarkt.ni

::PLUS
35/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 augustus 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.
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