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Een leven zonder racefiets
is voor Rudi Peters ondenkbaar!

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

'Ik zou me een *watje' voelen
wanneer ik met de auto naar
mijn werk zou rijden', zo zegt
Rudi Peters die al jaren nauw is
betrokken bij het jaarlijkse
wielerspektakel in Wichmond.
Dus haalt Rudi elke morgen om
exact tien minuten voor zes de
racefiets uit de garage, boter-
hammetje mee en vertrekt hij
vanaf de Lindeselaak naar zijn
werk.

Pakweg anderhalf uur later is hij
op de plaats van bestemming en
'parkeert' hij de fiets in de stalling.
Rudi kan dan (precies) om half
acht in de Harskamp, nabij Barne-
veld, met zijn dagelijkse arbeid als
wapensysteemmonteur ("zeg maar
kanonnenboer") beginnen. Hij
werkt daar als burger in het leger.

Aan het eind van de dag volgt,
in omgekeerde richting, hetzelfde
ritueel en schuift hij tegen 17.30
uur thuis bij echtgenote Jenny
(leidster bij het kinderdagverblijf
'De Klimboom') aan tafel. 'Ik heb
er dan zo'n 90 kilometer training
op zitten en dat voelt goed', zo
zegt Rudi, die deze trainingsarbeid
dagelijks, al jaren doet. Wie mocht
denken dat hij dan s' avonds uit-
geteld achter de geraniums gaat
zitten om lekker met een sigaartje
en een pilsje in de hand gaat uit-
rusten, heeft het goed mis.

In de eerste plaats komen roken en
drinken niet in zijn woordeboekje
voor, maar een paar keer in de
week springt hij ook 's avonds
weer op de fiets, maar dan als club-
trainer van RTV Vierakker/Wich-
mond. Rudi: 'Op de maandag-
avond maken we met een groep
van 14 man altijd een tocht van
ongeveer 70 kilometer. Gewoon
lekker fietsen onder het motto 'sa-
men uit, samen thuis'. Op de don-
derdagavond hetzelfde recept maar
dan met een groep 'wedstrijdrij-
ders', dus lekker fanatiek. Telkens
een afwisselend parcours, de ene
keer richting Posbank, de Holter-
berg of de Varsselring', zo zegt hij.
Daarnaast riidt rle 47 iariVe

trainde en zoals hij zelf aangeeft
'topfitte' coureur jaarlijks nog zo'n
30 wedstrijden bij de 'Masters 40
Plus' en mag hij ook meerijden bij
de amateurs B.

23.000 KILOMETER
Alles bij elkaar geteld, training en
wedstrijden, heeft Rudi Peters in
2002 zo'n 23.000 kilometer op de
fiets doorgebracht. Gemiddeld
rijdt een Nederlander een derge-
lijk aantal kilometer jaarlijks nog
niet per auto! Rudi Peters vertelt
zijn verhaal op enthousiaste wijze,
zonder dat de 'luisteraar' daarbij
het idee krijgt dat hij opschept. In-
tegendeel zelfs. Een leven zonder
de racefiets is bij hem ondenkbaar.
Hoelang hij zijn sport nog wil blij-
ven doen? 'Zolang ik gezond blijf
en nog mee kan komen, klim ik op
de fiets. Natuurlijk zal het aantal
wedstrijden wel afnemen maar
dat compenseer ik dan graag met
het geven van training en coachen
van jonge renners'.

Daartoe heeft hij zelf een aantal
jaren geleden een trainerscursus
gevolgd. Daar bewaart Rudi goeie
herinneringen aan. Zegt hij: 'Tij-
dens deze cursus kregen wij diver-
se opdrachten, bijvoorbeeld het
trainen van de regionale jeugd zo-
als Leon van Bon, Tristan Hofman,
Servais Knaven. Jongens die toen al
een gretige en gedreven indruk
maakten en thans furore maken
in de profwereld". Rudi Peters was
op de racefiets ook een talent. Tot
nu toe behaalde hij in zijn carrière
zo'n honderd overwinningen. Het
jaar 1992 was een absoluut topjaar
en behoorde hij in Nederland tot de
beste B- amateurs. Op een aantal
van 70 wedstrijden behaalde Rudi
Peters 20 overwinningen en stond
hij 35 keer keer op het podium.

KLEINE OOGJES
Zelf geen aspiraties gehad om ooit
profwielrenner te worden? 'Eigen-
lijk niet, ik was al bijna 24 jaar
alvorens ik met wielrennen begon.
Daarvoor voetbalde ik hier bij Socii.
Dat beviel mij echter niet. Ik leefde
voor de snort, frinv veelal on Hirl

naar bed en dan kwam ik 's zon-
dags fit op het veld en had de rest
van het team nog van die 'hele
kleine oogjes'! Ik werkte indertijd
als burger in het onderhoudsteam
van de kazerne in Eefde.

Daar werkte ene Hans Veldhuis
(de huidige directeur van 'Raps', in
de schaatswereld wel bekend) als
sportinstructeur. 'Doe eens mee
aan een trainingswedstrijd op de
fiets', zo adviseerde Hans. Och
waarom eigenlijk ook niet, de
spatborden van de fiets gehaald en
racen. En zie wat gebeurde er. Ik
reed de ervaren Hans Veldhuis er
gewoon af. En zo is het eigenlijk
begonnen waarbij ik mij één van
de eerste wedstrijden bij de 'wilde
bond' nog goed kan herinneren.
Dat was in Lobith, een wedstrijd
over 40 kilometer. Min of meer bij
toeval demarreerde ik een keer en
zag tot mijn verbazing dat niemand
mij volgde. Ik won en dat was eige-
lijk wel schrikken', zo zegt hij.

HARTSTIKKE TROTS
In die tijd werd er ook de 'Ronde
van Vierakker' gereden, geen offi-
ciële wedstrijd. Rudi Peters staat
op, gaat naar boven en komt terug
met een door de organisatie van
destijds, zelfgemaakte 'standaard'
met de inscriptie '15 juni 1976-2e
prijs Ronde van Vierakker'. Ik ben
daar nog altijd hartstikke trots op'.
Een jaar later richten Loy Taken,
Jan Pieterse en Jan Hermsen de
wielerclub 'RTV Vierakker/Wich-
mond' op. Jan Pieterse haalde Rudi
Peters over om ook lid te worden.
Een club die' het hart van Rudi
voor eeuwig heeft gestolen.

'Altijd goeie coureurs gehad, veel
talent en nog steeds'. Rudi Peters
noemt in dit verband de naam van
Thijs van Amerongen. 'Thijs heeft
alles wat een coureur nodig heeft,
ook een beetje eigenwijs, dat hoort
erbij, hij wordt gewoon een goeie
renner'. Rudi Peters vertelt als een
'waterval' over jongens als Martin
Weijers, Richard Sleumer, Arne
Kornegoor en de oud-wereldkam-
nioen Gretha Klein Rrinke Hii ver-

Zie pag ina U en 5 van deze u i tgave

telt wat hij op de training tracht
de jeugd bij te brengen, 'hoe stap
je de fiets op, hoe stap je af, hoe
krijg je koersinzicht etc. etc.

Maar deze week even niet, want
Rudi heeft het druk met de wieier-
ronde van Wichmond (woensdag
27 augustus). Hij verzorgt er diver-
se werkzaamheden zoals sponso-
ring, programma's en dergelijke,
samen met onder meer Loy Taken
en tal van medewerkers van de
Wichmondse wielerclub. 'Ik fiets

nog wel mee hoor', zo klinkt het
strijdvaardig. Over echtgenote
Jenny zegt hij: 'Zonder haar kon ik
natuurlijk nooit op deze wijze
mijn sport beoefenen. Koersin-
zicht heeft zij ook.

Toen Jenny nog meeging naar wed-
strijden, stond ze langs het parcours
en zei ze nooit wat. Als ik 'langs'
kwam en zij wees op het horloge
dan wist ik het 'Rudi jongen, wil je
nog winnen, dan moet je nu dema-
rreren. En vaak had ze gelijk'!!

Zangdienst in de Dorpskerk
Aanstaande zondagavond 31
augustus wordt er in de Dorps-
kerk weer een zangdienst ge-
houden onder het motto Vor-
den zingt*.

Er wordt gezongen uit diverse
bundels en de liederen zijn op ver-
zoek aangevraagd.

Er is een kort meditatief moment
door ds. W. Smit uit Wilp over
het thema: Zo blijven dan geloof,
hoop en liefde, maar de meeste is
de liefde.

Het orgel wordt bespeeld door dhr.
G. hovius uit Barchem.
Na afloop is er koffie.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 augustus 10.00 uur ds. J. ter Avest;
19.00 uur zangdienst in de Dorpskerk, voorganger dhr. W. Smit (Wilp).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 augustus 10.00 uur ds. H. Chrisstoffers (Epse).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 augustus 10.00 uur ds. J.D. te Winkel (Leusden);
19.00 uur zangdienst in de Dorpskerk dhr. W. Smit (Wilp).

R.K. kerk Vorden
Zondag 31 augustus 10.00 uur eucharistieviering, pastor Hogenelst
met medewerking van Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag30 augustus 17.00 uur eucharistieviering, past. Zweers, volkszang.
Zondag 31 augustus 10.00 uur eucharistieviering, past. Zweers, herenkoor.

Weekendwacht pastores
geen opgave.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.

Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
30-31 augustus J.H.H, de Lange, Lochem, telefoon (0575) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.
.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag
14.00- 17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag
14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme oi dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaats!

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

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

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

FAMILIE
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d r u k k e r i j
>V
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

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

• Gevraagd: flinke hulp in de
huishouding. Zelfst. kunnen
werken, andere hulp aanwe-
zig, 2 of meer ochtenden p.w.
Tel. mevr. Gatacre (0575) 55
66 55 na 18.00 uur op werkd.
(b.g.g. (0575) 55 67 57).

• Nieuwsgierig wat handen
vertellen? Cursus handlezen
(4 lessen), 17 september. Les
Cygnes, tel. (0573) 44 24 07.

• Zondag 31 augustus: grote
bingo. Aanvang 19.30 uur in
café-rest. ,,d'n Olde Kriet",
Wichmond, tel. (0575) 44 16
00.

• Te koop: kleine laagbenige
Jack Russelpups. Geënt en
ontwormd. Tel. (0575) 46 20
74.

• Werp eens een blik op on-
ze blikken voertuigen. Van fiets
tot auto gemaakt van afval.
Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: dagelijks vers
geplukte aardbeien. F. van
Amerongen, Schuttestraat 14,
Vorden, tel. (0575) 55 64 08.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 13 36.

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen.
Tel. (0575)5529 16 b.g.g. 06
51601 516.

• Woonruimte gezocht voor 2
volwassenen en lieve baby voor
periode ± half september tot 1
juni 2004. Reacties graag (0575)
55 52 52 of info(g)vatz.nl

• Gezocht in Vorden voor 3 of
4 middagen per week van
15.00-17.00 uur: hulp in de
huishouding en tevens na-
schoolse opvang van kinde-
ren. Bellen na 19.00 uur. Tel.
55 27 35.

• Show en verkoop van ±
2000 kalebassen en pom-
poenen. Zaterdag 30 en zon-
dag 31 augustus. Kerkhofweg
2a, Warnsveld.

• Gevraagd voor een gezin
met drie opgroeiende kinderen
in de kom van Vorden een
hulp in de huishouding die
van aanpakken weet en ge-
wend is zelfstandig te werken.
Ca. 5 uur per week. Werktijden
in overleg. Tel. 06 51907158.

• Wereldwinkel Vorden voor
en door mensen. Op zoek
naar gemotiveerde vrijwilli-
gers. Bel 552337 of kom langs
in de winkel.

• Verhuisd Johan en Hentje
Wuestenenk, Hackfortselaan 1
naar "de Wehme", De Delle 83,
Vorden per 23-08-2003.

Sparkling Life
voedingsproducten voor:

• gezondheidsverbetering
• gewichtsbeheersing

• energie
• betere sportprestaties

Belt u:

Marga Sünninghausen
onafh. Herbalife-distributeur

(0575) 46 49 82
www.sparklinglife.nl

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Spaar mee voor een fruitmesje . . .

nu bij de echte groenteman
Geldig dinsdag 26 augustus t/m zaterdag 30 augustus.

Lekker wokken . . .

249
Vol van smaak...

Bourgondische
DakmiX 500 gram <;

Heerlijk Hollands...

Broccoli
500 gram É

Even weer vitamine tanken...

Mineola's
5 stuks <
Lekker kantklaar...

Stamppot andijvie

Ei-Witlofsalade
200 gram

Uit de Franse zon...

Blauwe druiven 149500 gram

Lekker makkelijk...

Gesneden spitskool AQQ
400 gram € Ui

100 gram €

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

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

Haal in de winkel een
wedstrijdformulier en maak

kans op 1 van de 10
kinderfietsen!

s ~ x

Verkeersbrood
nu € f.50

+ gratis spaakreflector.

Verkeersvlaai

090 JC9O
m klein € &mgroot €

Aanbiedingen geldig van 25 t/m 30 aug. 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

Dagmenu's
26 t/m 29 augustus 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 26 augustus
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

Woensdag 27 augustus
Gebonden kippensoep / spare ribs met frieten en salade.

Donderdag 28 augustus
Boerengoulash met gekookte aardappels en salade / vruchten-
mousse met slagroom.

Vrijdag 29 augustus
Knoflooksoep / Italiaanse vispot De Rotonde met pasta en groente.

Maandag 1 september gesloten.

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

• catering • lunch • koffie met huisgemaakte
gebaksoorten.

Graag tot ziens
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

Thomas, Wendie en medewerkers.



Groot wonder,
mooi wonder:
wondermooi.

Een liefde voor het leven,
opnieuw aan ons gegeven.

Geboren op 18 augustus 2003

Romee
zusje van Lindy
dochter van
Alexander Kappert en Daniëlle Steenbreker

Hilvermkweg 4
7251 PH Vorden
Tel.(0575)551951

Zo gewoon en toch zo bijzonder.
Zo alledaags maar steeds weer een wonder.

Wij zijn dolblij en gelukkig met de geboorte van onze $
zoon

Bjorn
Bjorn is geboren op 20 augustus 2003,
weegt 3720 gram en is 51 cm lang.

Marcel en Sharon Langenhof

de Stroet 3
7251 CP Vorden
Tel.(0575)555715

Na negen maanden bmnenpret,
is mijn zusje op de wereld gezet.

Mandy is geboren op 21 augustus 2003 om 16.31
uur, weegt 4280 gram en is 51 cm lang.

Vogelzang 10
7234 SZ Wichmond
Tel. (0575) 44 11 84

Ronald, Esther en LUC Rouwenhorst |

Een wonder is ons geschonken
nog teder en klein,

dat het in deze wereld
een zonnestraal moge zijn.

Tomas
geboren op 23 augustus 2003 om 8.10 uur,
weegt 5090 gram en is 58 cm lang.
Broertje van Robin.

Jeroen en Agnes Oonk

Hoetinkhof 159, 7251 WH Vorden
Tel. (0575) 554338

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Lisa Dian
24 augustus 2003 54 cm •

—

Dènis Braakman en llse Langenhoff
Prinses Beatrixlaan 10

7242 EW Lochem
Tel.(0573)251828

Adverteren in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Hierbij delen wij u mede, dat na een periode van afne-
mende gezondheid, toch nog onverwacht op 77-jarige
leeftijd van ons is heengegaan onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Evert Wentink
(Eet)

sinds 2 juli 2001 weduwnaar van
Jo Wentink-Maalderink

Zutphen, 23 augustus 2003.

Kinderen en
kleinkinderen

Correspondentieadres:
Diny Wentink
Van Heeckerenstraat 8
7251 XJ Vorden

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie vindt
plaats op donderdag 28 augustus om 13.15 uur in de
"Veluwezaal" van het crematorium te Dieren, Imbos-
laan 6.

Samenkomst om 12.45 uur in de ontvangkamer. Van-
af 13.00 uur is er gelegenheid tot afscheidnemen in
voornoemde zaal.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer van de "Veluwezaal".

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van on-
ze broer, zwager en oom

Evert Wentink

G. Wentink-van Veen
G. Wansink-Wentink

Neven en nichten

Vorden, 23 augustus 2003.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van
onze zwager

E. Wentink
weduwe van G.J. Wentink-Maalderink

Eibergen: Bertus Maalderink t
Annie MaalderinK-Somsen

Hengelo (Gld.): Herman Maalderink
Jantje Maalderink-Krijt

Vorden, augustus 2003.

1 september 2000 1 september 2003

Henk Peters

Onbeschrijflijk leven
van zijn dat niet meer is.
Bestaan dat verder gaat

onwezenlijk ver
een ster die schittert

blijvende kracht
lichtdrager

kleuren toverend
op een blijvend gezicht.

Herinneringen geven de dood leven.
In gedachten

onhoorbaar gepasseerd
blijvend bestaan.

tf • Ban

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

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

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

II

nu l
Ook kiezen is

2 Filetlapjes +
2 Runderschnitzels

Uienkruier
1 00 gram

Zeeuws Spek
100 gram

Huzaren salade
500 gram

5?°
1?°

Magere runderlappen 4 98
500 gram € "¥•

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a. 2,8%
Bel direct (0573) 40 84 40

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

• Is het grafgrint vuil ?

• Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard F.ijerkamp)

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



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

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

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

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

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder D.J. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Aanmelden voor
landschapsbeheer-
projecten kan weer!

Het Landschapsbeleidsplan van
de gemeente is gericht op het be-
houd, de ontwikkeling en de
versterking van natuur- en land-
"schapswaarden. Particulieren kun-
nen van de gemeente subsidie
krijgen voor bijvoorbeeld het
graven van kikkerpoelen, planten
van houtsingels en meidoorn-
hagen en onderhouden van
erfbeplantingen. Het uitvoeren
van dit soort projecten levert een
belangrijke, positieve bijdrage
aan de kwaliteit van natuur en
landschap in de gemeente. Inmid-
dels zijn in Vorden ruim 110 pro-
jecten gerealiseerd. Ook voor het
seizoen 2003-2004 kan de gemeen-
te subsidie verstrekken aan parti-
culieren voor de kosten van het
projectmatig aanleggen van na-
tuur- en landschapselementen als
singels, houtwallen, erfbeplantin-
gen, meidoornhagen en kikker-
poelen. Ook het onderhouden van
erfbeplantingen kan, onder be-
paalde voorwaarden, worden ge-
subsidieerd. Heeft u belangstel-
ling voor het uitvoeren van zo'n
project of wilt u meer informatie
over de voorwaarden voor het
verstrekken van subsidie door de
gemeente, neemt u dan contact
op met de afdeling gemeente-
werken, tel. 55 75 54. Aanmelden
kan tot 15 september a.s.

Het nieuwe rijden:
hou de spanning erin
Rijdt u al op de nieuwe manier, zoals u vorige week op deze pagina
kon lezen? Ja? Dan draagt u bij aan de vermindering van CO2! En dat
is goed voor het milieu. De juiste bandenspanning is een belangrijk
onderdeel van de nieuwe rijstijl.

Bandenspanningcontrole

Door regelmatige controle van uw
banden en het op spanning houden
van uw banden bespaart u al snel
één tot twee volle tanks per jaar. Dat
kan oplopen tot € 125,- per jaar. Als
we dat doorrekenen naar alle
automobilisten in Nederland zou
dat een besparing opleveren van
minstens 110 miljoen liter brandstof
per jaar! Veel minder uitstoot van
CO2 dus. Dit is niet de enige reden
om uw bandenspanning minimaal
één keer per maand te controleren.
Er zijn nog drie belangrijke redenen.
Meer veiligheid. Zachte banden
hebben tot gevolg dat uw auto
minder grip heeft op het asfalt. Dit
betekent een langere remweg en
een hogere slipkans. Banden met
voldoende druk zorgen voor een be-
tere wegligging en een kortere rem-
weg. Meer rijcomfort. Voldoende
lucht in de banden zorgt samen met
de schokdempers voor het opvangen

Luide sirenetest voortaan iedere
eerste maandag van de maand
Op maandag l september om 12.00
uur worden in Nederland de sire-
nes getest. De sirenes geven dan
een luid alarm van ongeveer 1,5
minuut. Omdat het om een test
gaat, hoeft u geen actie te onderne-
men. Vanaf september test de
brandweer de sirenes weer luid, op
iedere eerste maandag van de
maand. Vroeger gebeurde dat ook.
In 1997 heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken besloten dit
een keer per jaar te doen: op de
eerste woensdag in juni. De reden
van de (her)invoering van het
maandelijks luide alarm in 2003 is
dat veel burgers niet bekend zijn
met het sirenegeluid en de bood-
schap: "Als de sirene gaat, ga direct
naar binnen, sluit ramen en deuren
en zet de radio of TV aan". De testda-
gen vallen dit jaar op maandag l sep-
tember, maandag 6 oktober, maandag
3 november en maandag l december.

Als de sirene gaat...

De sirene is een hulpmiddel van de
overheid om u te waarschuwen

voor een ramp. Denk bijvoorbeeld
aan gevaarlijke stoffen die vrijko-
men bij een brand of een zwaar
ongeval. Wat moet u doen als in
dergelijke situaties de sirene gaat?
• Ga naar binnen
• Sluit ramen en deuren
• Zet de radio en/of tv aan (Omroep

Gelderland). Minder validen helpt
u door met hen het dichtstbijzijn-
de gebouw in te gaan. Mensen die
bij u aanbellen kunt u gelegen-
heid geven om te schuilen.
Radio Gelderland: via de ether
90.4 FM en via de kabel 89.4 FM.
TV Gelderland: via de ether kanaal
40 (623,25 MHz) en via de kabel
Vorden kanaal 50+ (705,25 MHz),
Kranenburg/Wichmond si 6-
(264,00 MHz)>

van onregelmatigheden onderweg.
Minder slijtage. Als uw banden 20%
te zacht zijn, dan verkort u de
levensduur met een kwart. In plaats
van 80.000 kilometer rijdt u dan nog
maar 60.000 kilometer met uw
banden.

Bandenspanningtips:

• Controleer de spanning regelma-
tig. Elke band verliest geleidelijk
lucht. Check daarom maandelijks
uw bandenspanning even bij de
bandenspecialist, het tankstation
of autobedrijf. Er zijn ook banden-
spanningsmeters verkrijgbaar
waarmee u zelf thuis regelmatig
de spanning kunt controleren

• Controleer de banden in koude
toestand. Tijdens het rijden
wordt de band warm en loopt de
spanning op. Controleer de
bandenspanning daarom voordat

u meer dan drie kilometer
heeft gereden

• Welke spanning hebben uw
banden nodig? De aanbevolen
bandenspanning voor uw auto
vindt u in het instructieboek] e,
op de deurstijl van uw auto of op
de binnenzijde van de tankklep.
Er zijn tenminste twee
adviesspanningen. Eén voor
normaal weggebruik en één voor
gebruik met veel belading of voor
lange afstanden op de snelweg

• Let op voelbare en zichtbare
afwijkingen. Vaak merkt u
vanzelf dat er iets mis is. U voelt
dit door een afwijkend
weggedrag of door geluiden die
u anders nooit hoort. Stop in dat
geval even en bekijk uw banden.
Mocht u een scheurtje of een
spijker ontdekken, dan zit er
maar één ding op: ter plekke uw
band vervangen door de
reserveband en dan naar een
professional voor een reparatie

• Vergeet uw reserveband niet.
De reserveband krijgt de hoogste
adviesspanning. Bij een lekke
band kan de reserveband meteen
z'n werk doen

• Het ventieldopje. Een klein detail
misschien, maar wel belangrijk.
Een ventieldopje houdt vuil en
stof buiten en lucht in de band

Overgaan op de nieuwe rijstijl,
gewoon doen! Neem voor meer
informatie een kijkje op de website:
www.hetnieuwerijden.nl of bel
met de informatietelefoon: (030)
239 35 68. Via deze kanalen kunt
u ook de folder 'Hou de spanning
erin...' gratis aanvragen. Hierin
staat hoe u in vier stappen zelf
eenvoudig uw bandenspanning
kunt controleren en eventueel
ook zelf uw banden kunt
oppompen.

Huishoudelijk chemisch afval
op afroep thuis opgehaald

De sirene gaat

Op dinsdag 2 september a.s. haalt
afvalinzamelaar Berkel Milieu uw
huishoudelijk chemisch afval op
afroep aan huis op. Als u wilt dat
de chemocar bij u langs komt om
de chemobox te legen, moet u
zich telefonisch aanmelden bij de
Afvalinformatielijn: (0575) 54 56
46. Dit kan uiterlijk t/m vrijdag
29 augustus. Nog even voor de
duidelijkheid wat valt er onder
huishoudelijk (klein) chemisch
afval? Onder meer:

Batterijen
Spaar- en energiezuinige lampen
TL-buiten
Vloeibare gootsteenontstopper
Medicijnen
Terpentine, verfverdunner en
kwastenreiniger

Uw chemisch afval kunt u ook
iedere tweede zaterdag van de
maand in Vorden en iedere vierde
zaterdag van de maand in

Benzine
Motorolie
Verf, lak en beits
Bestrijdingsmiddelen
Zout- en zwavelzuur
Accu's

Steenderen bij de afValbreng-
punten inleveren. Voor meer
informatie zie de AfValkalender
2003.



- [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]
2 8 a u g u s t u s 2 0 0 3

De gemeenteraad vergadert op
donderdag 28 augustus 2003 om
20.00 uur in het gemeentehuis.
U bent van harte welkom deze
openbare vergadering bij te wo-
nen.

Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
• Vijfjaarlijkse vaststelling uitgaven

en inkomsten openbaar onderwijs
1996-2000

• Wijziging begroting 2003
• Jaarverslag en jaarrekening 2002

en begroting 2004 Recreatieschap
Achterhoek-Liemers

• Wegenonderhoud 2003 (deel 2)
• Aanwijzing beschermde

monumenten buitenplaatsen
Hackfort en De Wildenborch

• Aanwijzing beschermd monument
buitenplaats 't Suideras

Hieronder zijn de onderwerpen
nader belicht:

Vijfjaarlijkse vaststelling
uitgaven en inkomsten open-

baar onderwijs 1996 -2000
Burgemeester en wethouders
stellen de raad voor de uitgaven
en ontvangsten voor het open-
baar basisonderwijs over de
jaren 1996-2000 definitief vast te
stellen en de saldi van de diverse
reserves over te boeken naar de
volgende periode (2001-2005).

Wijziging begroting 2003
Een wijziging van de begroting
2003 is nodig voor onder meer
een aanpassing van de dakbe-
dekking van de noodleslokalen
van De Garve, Het Hoge en De
Dorpsschool, het gebruik maken
van de diensten van het Rode
Kruis bij rampen (onderdeel
Rampenplan), een verleende
subsidie voor de Berenddag op
6 augustus jl., deelname aan
Dataland, een initiatief van en
voor gemeenten om gemeente
lijke vastgoedinformatie op
landelijke schaal aan te bieden
en voor de notariële afhandeling
van alle eigendomsituaties waar-
onder die van de grond onder
het trottoir Insulindelaan 35.

Jaarverslag en jaarrekening
2002 en begroting 2004 Recrea-
tieschap Achterhoek-Liemers
Burgemeester en wethouders
stellen de raad voor kennis te
nemen van het jaarverslag, de
jaarrekening en de begroting
2004 van het Recreatieschap en
daarnaast een krediet beschik-
baar te stellen voor de verhoging
van de jaarlijkse bijdrage aan
het Recreatieschap met € 0,21
per inwoner.

Onderhoud wegen 2003 (deel 2)
Voor de wegen De Hanekamp,
Hetjebbink, Schoneveldsdijk,
Almenseweg en Het Hoge in
Vorden zijn onderhoudswerk-
zaamheden gepland. Hiervoor
is een krediet nodig van
€481.000,-.

Aanwijzing beschermde
monumenten buitenplaatsen
Hackfort en De Wildenborch
De huidige beschrijvingen van
buitenplaatsen zijn erg summier
en beschermen vaak alleen het
landhuis en een eventueel

aanwezig koets- en/of bouwhuis.
Doorgaans hebben de buiten-
plaatsen meer beschermens-
waardige zaken zoals een park,
grachtenstelsel, dienstwonin-
gen, boerderijen, (zicht)lanen
etc. De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (RdMz) heeft
de beschrijvingen van de buiten-
plaatsen Hackfort en De Wilden-
borch aangepast. De raad wordt
gevraagd de RdMz hierover
positief te adviseren met daarbij
wel de aanbevelingen en opmer-
kingen van de gemeentelijke
monumentencommissie en
reacties van belanghebbenden
naar aanleiding van de
inspraakprocedure.

Aanwijzing beschermd
monument buitenplaats
't Suideras
Ook voor buitenplaats 't
Suideras heeft de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg de
beschrijving aangepast. De raad
wordt gevraagd hierover een
positief advies uit te brengen
aan de RdMz met daarbij wel de

aanbevelingen en opmerkingen
van de gemeentelijke monu-
mentencommissie.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzon-
dering: u mag geen onderwerp
aan de orde stellen dat op de
agenda staat. U kunt u uiterlijk
woensdag tot 17.00 uur voor de
raadsvergadering aanmelden bij
de griffier, de heer G. Limpers,
onder opgave van het agenda-
punt waarover u wilt spreken.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Voornekamp 17, E. Bruinsma, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 19 augustus 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Kerkweide 9, G. Mullink, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor:

bebouwingspercentage

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
• Wildenborchseweg 22, Stichting De Wildenborch, voor het verbouwen van een

bouwhuis

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• Feestweide bij kasteel Vorden, Estate Events VOF, voor het gebruiken van een tent

als restaurant en twee tenten als expositieruimte

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

Onttrekking delen De Leuke in Vorden aan het openbaar verkeer
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat Gedeputeerde Staten
van Gelderland, bij brief van 10 juli 2003, kennisnemen van het raadsbesluit van
24 april 2003 nr. 3.1. tot onttrekking aan het openbaar verkeer van gedeelten van de
weg De Leuke te Vorden, alsmede de verkoop van de ondergrond van deze percelen.
De op dit raadsbesluit betrekking hebbende stukken liggen vanaf 28 augustus t/m
8 oktober 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Zij die zienswijzen tegen de onttrekking hebben
ingediend en zij die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest
zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de
genoemde termijn tegen het besluit bezwaar maken bij de Commissie bezwaar- en
beroepschriften van de gemeente Vorden.

Bestemmingsplannen
V e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek om vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van
het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994' voor het aanleggen van een
speelplaats en een parkeerplaats op het perceel aan het Wiemelink, gelegen
tussen kinderdagverblijf De Klimboom en de CAI-mast. Ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen burgemeester en wethouders
inspraak en leggen het verzoek met ingang van 28 augustus t/m 24 september
2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) en in de bibliotheek, gedurende de openingstijden.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze
(schriftelijk) aan het college kenbaar maken. U kunt tijdens de openstelling van
het gemeentehuis over het verzoek van gedachten wisselen met ambtenaren van
de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

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

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 o p d e a a n v r a a g o m
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 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
29 augustus t/m 10 oktober 2003, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• de heer A.J. Mulderije, Deldensebroekweg 15, 7251 PW Vorden, om: een

revisievergunning voor een paardenfokkerij, datum aanvraag: 14 januari 2003,
adres van de inrichting: Deldensebroekweg 15, kadastraal bekend gemeente:
Vorden, sectie N, nr. 358

• de heer J.W. Wolters, Heidepolweg 2, 7251 HT Vorden, om: een veranderings-
vergunning voor een varkensfokkerij en (heesters- en kerstbomen)kwekerij,
datum aanvraag: 7 april 2003, adres van de inrichting: Heidepolweg 2, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie A, nr. 2631 en 2632

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 vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in 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 6 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 11 oktober 2003.

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 6 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.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op dinsdag 2 september vanaf 12.00 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 18 juli t/m 28
augustus, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen
en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag 4 septem-
ber behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de
rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 29 augustus 10.00 uur
ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de
lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl). De te behandelen bouwplan-
nen moeten uiterlijk donderdag 28 augustus 2003 om 12.00 uur bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen plannen die
ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/ rayonarchitect zijn,
met uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de
indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen
van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouwplannen
uit het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de definitieve
locatie en het verwachte behandelingstijdstip van de Vordense plannen
kunt u op de dag vóór de zitting informatie inwinnen bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.



Schildersbedrij f Boerstoel B.V. met nieuwbouw gestart!

Schilderen zit de familie in het bloed!

Boerstol senior start nieuwbouw

Wanneer alles volgens de plan-
ning verloopt, zal begin vol-
gend jaar het nieuwe complex
van het schildersbedrijf Boer-
stoel B.V. op het bedrijventer-
rein Werkveld- Oost officieel in
gebruik worden genomen. Het
bedrijf beschikt dan over een
gebouw met een totale opper-
vlakte van 865 vierkante meter.
Het gehele pand wordt met het
oog op de brandveiligheid in
beton uitgevoerd. De buiten-
kant in natuursteen granulaat
in de kleuren grijs, rood en
bruin.

Bij de entree van het gebouw, een
receptie, kantoor en een show-
room. Een werkplaats, een spuite-
rij en droogruimte met afzuiging.
Er komt een aparte ruimte voor
schuren en "voorbewerking".

Daarnaast een opslag voor verf en
een gedeelte waar de steigers en
klimmaterialen kunnen worden
opgeslagen. "In verband met de
milieueisen en brandveiligheid
die tegenwoordig gesteld worden,
zijn er, alvorens we konden begin-
nen, heel wat gesprekken met de
officiële instanties gevoerd.

Niet altijd even gemakkelijk", zo
zegt Dick Boerstoel (35) die samen
met zijn vader Johan (66) het
schildersbedrijf Boerstoel runt. Per
l januari aanstaande zal hij het
"dirigeerstokje" van zijn vader
overnemen en gaat senior van zijn
vrije tijd genieten.

Overigens was het vorige week
maandag voor vader en zoon Boer-
stoel een bijzondere dag. De offi-
ciële start van het nieuwe com-
plex. Vader Johan keek toch wel
even vereerd op toen zoon Dick
hem ter plekke vroeg de officiële
handeling te willen verrichten.

Compleet met helm liet senior ver-
volgens, via instructies van de me-
dewerkers van hoofdaannemer
Hercuton Betonbouw uit Nieuw-
cuyck, de eerste "kolom"op de mil-
limeter nauwkeurig in de grond
zakken. Een bos bloemen van zoon
Dick, kussen van echtgenote Alie
en zijn schoondochters Marlies en
Simone, liet een trotse Johan Boer-
stoel zich maar al te graag welge-
vallen.

Wanneer straks de 12 medewer-
kers vanuit het nieuwe gebouw op
het bedrijventerrein Werkveld-
Oost zullen opereren, wordt de
huidige vestiging aan de Dorps-
straat verlaten. De Boerstoels heb-
ben het pand te koop staan. Alvo-
rens tot nieuwbouw werd beslo-
ten, is er door vader en zoon heel
wat afgewikt en afgewogen. Wat
zullen we richting toekomst doen?

Johan Boerstoel:" We waren al een
paar jaar bezig om iemand te zoe-
ken die de verfwinkel wilde over-
nemen, aangezien ik zelf richting
de 65 ging en met het werken in
de winkel wilde stoppen. Het bleek
erg moeilijk om iemand te vinden
die ook op zaterdag wilde werken,
dus eigenlijk zes dagen in de week.
Bij "normale" werkuren kan l per-
soon het nl. niet af en zijn twee
personen te veel. Te duur", zo zegt hij.

AFWEGING
"Daar kwam bij dat we hier aan de
Dorpsstraat in verband met de ver-
scherpte milieueisen aan de werk-
plaats en het magazijn diverse
voorzieningen moesten aanbren-
gen. Je praat dan al gauw over be-
dragen die de 50.000 euro over-
schrijden en wie weet wat voor ei-
sen er nog meer zullen volgen", zo
zegt Johan Boerstoel. "We moesten
dus een afweging maken. In com-
binatie met het schilderswerk

'kunnen we er geen winkel bij heb-
ben, dus hebben wij definitief voor
nieuwbouw (zonder winkel) op het
industrieterrein gekozen. We heb-
ben de plannen voor de Kerst met
het personeel besproken en die re-
ageerden positief", zo vult Dick
Boerstoel aan.

Bij Boerstoel B.V. ligt het accent
van de werkzaamheden op onder-
houdsschilderwerk bij bedrijven

en particulieren. Vrijwel geen wo-
ningbouw. Een klantenkring in
Vorden en omgeving. Dick Boer-
stoel: "Wij hebben veel seizoens-
werk. Vanaf half maart tot novem-
ber overwegend buitenwerkzaam-
heden. In de wintermaanden is
het aanbod "binnenwerk" veel
minder. We hebben met het perso-
neel overlegd dat er s'zomers lan-
ger wordt gewerkt en s'winters
minder. Zeg maar een "tijd- voor-
tijd" situatie. Dat gaat prima.

We blijven ons op de particuliere
sektor richten. Natuurlijk is er
concurrentie. Mensen schilderen
soms zelf. Toch merk je dat ze niet
zonder de vakman kunnen. Vooral
bij het "hoge"schilderwerk heb-
ben ze toch liever dat wij het
doen", aldus Dick Boerstoel. "Vak-
manschap zegeviert altijd", zo
merkt senior nog even fijntjes op.
Schildersbedrijf Boerstoel "doet"
ook veel in glas. Dick: In de glassec-
tor zijn ook vele veranderingen
gaande. De veiligheidsvoorschrijf-
ten worden ook hier strenger. Je
ziet ook dat er steeds meer gelaagd
glas wordt toegepast. Een markt in
ontwikkeling".

Zelf beleeft Dick Boerstoel veel ple-
zier aan zijn baan. "Niet één klus is
hetzelfde, telkens afwisselende
werkzaamheden. Voor hem vele
besprekingen, calculaties, leiding
geven en wat hem heel veel deugt
doet, Dick Boerstoel is tevens lan-
delijk examinator van de schil-
dersvakopleiding. Ook examens af-
nemen bij ouderen die willen om-
scholen. "Hierdoor büjf ik zelf met
de ontwikkeling van allerlei nieu-
we technieken op de hoogte", zo
stelt hij.

HISTORIE
Het schilderen zit de Boerstoel ge
neratie al lang in het bloed. Johan
Boerstoel over de historie van het
bedrijf: " Aangezien er hier te wei-
nig werk was ging mijn opa Johan
Marinus Boerstoel in 1914 de
grens over. Schilderen in Duits-
land en veel glas zetten in de fa-
brieken van Krupp. Toen hem de
keus werd voorgelegd "of Duitser
worden of terug naar Nederland",
koos hij voor het laatste. In 1919
begon hij toen samen met mijn va-
der een schildersbedrijf op het Ho-

ge. Daarna nog een poos in een
pand aan de Nieuwstad en de
Kerkstraat (op de plek waar nu het
VW kantoor is gevestigd).

In 1949 van de Kerkstraat naar de
Insulindelaan waar een werk-
plaats werd gebouwd. Later werd
hier een winkel bij aangebouwd. (
De plek waar thans Alie en Wim
Polman wonen)", zo zegt Johan
Boerstoel die in 1962 op 25 jarige
leeftijd het bedrijf van zijn vader
overnam. Een jaar later trouwde
hij met Alie die samen met Johan's
moeder de verkoop in de winkel
behartigde. In 1983 werd het hui-
dige pand aan de Dorpsstraat (v.h.
v.d. Wal) gekocht.

In 1984 werd daar de winkel opge-
knapt en werd er in hetzelfde jaar
een werkplaats bijgebouwd. Intus-
sen had zoon Dick al aangegeven
dat hij in de toekomst het schil-
dersbedrijf wel wilde voortzetten.
"Mijn andere zoon Joop ( 37) had
die inspiratie niet. Die wilde van
kinds-af-aan dirigent worden, wat
hem dus uiteindelijk ook is gelukt.
Zelf kreeg ik op 52 jarige leeftijd
problemen met mijn gezondheid,
waardoor Dick vrijstelling van mi-
litaire dienst kreeg en toen al in de
zaak kwam werken", zo zegt senior.

Overigens bleken beide zonen een
voorliefde voor muziek te hebben.
Niet zo vreemd overigens. Vader
Johan speelt klarinet en is al 55
jaar lid van de muziekvereniging
"Sursum Corda". Dick Boerstoel
speelt al 25 jaar, eveneens bij "Sur-
sum Corda" trompet.

Joop Boerstoel speelde, alvorens
hij orkesten ging dirigeren, ook ve-
le jaren bij deze Vordense muziek-
vereniging. Alom in Vorden be-
kend en gewaardeerd de optre-
dens (veelal in kerken) van vader
Johan en zijn beide zonen.

En om het cirkeltje helemaal
"rond" te maken, de zonen hebben
beiden een muzikale partner. Mar-
lies, de vrouw van Dick speelt
dwarsfluit en trombone en Simo-
ne, de echtgenote van Joop speelt
viool. Dus zal het nieuwe complex
van de Boerstoels in 2004 onge-
twijfeld op muzikale wijze door de
familie Boerstoel worden geopend.

Bloemen van zoon Dick voor vader Johan
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Opgave:

Vorden e.o.
G.A. Gotink, tel. (0575) 52 14 76

Warnsveld e.o.
H. van Gijtenbeek, tel. (0575) 43 16 95

Post & Mailgroep Ruurlo
is op zoek naar

enthousiaste
bezorgers/sters

voor Vorden kom en buitengebied
voor het bezorgen van

post-/mailstukken en tijdschriften.

Interesse?
Schrijf een kort en bondig briefje naar:

Post & Mailgroep Ruurlo
Postbus 49, 7260 AA Ruurlo

of mail: g.kremer@mediaexpresse.nl

Stichting de Garve Lochem
Burgemeester Leenstraat 11, 7242 AA Lochem,
tel. 0573-288 600 website: www.degarve.nl

Eind sept. starten de nieuwe cursussen, de inschrijvin-
gen beginnen op 2 september voor kinderen en volwas-
senen en voor 55+ers op 4 september.

Een greep uit ons cursusaanbod:
Cursussen voor kinderen, o.a. houtsnijden, koken,
djembé, typen, schilderen

Cursussen voor 55+ers. o.a. computerles beginners,
internet, Word, Excel, geheugentraining

Voor volwassenen: o.a. Computercursussen (cursus
voor starters, Word, Excel, Frontpage, windows XP,
systeembeheer-netwerkbeheer), kookcursussen, buik-
dansen, bloemsierkunst, kleuranalyse, djembé, tekenen
en schilderen, olieverfschilderen, speksteen, tuincursus,
homeopathie, astrologie, Gordoncursus, taji, patchwork,
Frans, Italiaans, Spaans.
Voor alle informatie zie onze website: www.degarve.nl.

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

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

"

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

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

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

part
SIERBESTRATINGEN

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
Brinkh°rst i
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)

BflVAG Telefoon (0575) 57 16 60

Open een RaboTopKid Rekening
en krijg een te gek cadeau!

Een stoere kluis als je acht jaar of ouder bent. Of een Plosie-

rugzak met een spelletjes Cd-rom van Professor Poen en

Plosie als je tussen de vijf en acht jaar bent. Ga voor je eerste

eigen rekening snel naar de dichtstbijzijnde Rabobank of

kijk op www.rabobank.nl.

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank



Er is in de achterliggende maan-
den veel geschreven en gespro-
ken over de familie Chettri.
Ruim 1900 inwoners van Vorden
en omliggende plaatsen hebben
hun handtekening gezet onder
de petitie aan voormalig minis-
ter Nawijn van Vreemdelingen-
zaken en Integratie. Zowel op
het Ministerie van Justitie als
tijdens de laatste rechtszitting
is door de Steungroep Chettri
en de advocaat van de familie
naar voren gebracht dat de
overheid aan dit duidelijke
signaal uit de bevolking niet
zomaar voorbij kan gaan.

Helaas hebben zowel minister Na-
wijn als de huidige minister Ver-
donk de Steungroep geantwoord
dat zij niet voornemens zijn hun
standpunt te wijzigen. Dat bete-
kent dat - wat de minister betreft
- de familie Chettri niet in aan-
merking komt voor een "specifiek
pardon". Een definitieve beslissing
is echter nog niet genomen.

FORMELE OPSTELLING
Over de strikt formele opstelling
van het ministerie en de recht-
bank is de Steungroep zo ontevre-
den, dat in overleg met Gita is be-
sloten meer naar buiten te treden
in de media. In de eerste plaats
richt de Steungroep zich op de
plaatselijke en regionale media,
van wie tot nu toe alle medewer-
king is gekregen. Afhankelijk van
de ontwikkelingen rond de familie
Chettri zal de Steungroep zich in
een later stadium mogelijk ook tot
de landelijke media wenden.

STEUNGROEP
De Steungroep wil de plaatselijke
bevolking via weekblad Contact
graag met enige regelmaat infor-
meren over de stand van zaken
rond Gita's inspanningen om hier
in Nederland te mogen blijven, en
over de activiteiten van de Steun-
groep zelf.

Op die manier hoopt de groep te
bereiken dat de betrokkenheid
van de plaatselijke bevolking bij
het wel en wee van de familie
Chettri groot blijft, en dat de be-
volking hen wellicht tot steun kan
zijn als dat nodig is. De Steungroep
houdt er serieus rekening mee dat
er mogelijk nogmaals een beroep
op de Vordenaren moet worden
gedaan om in actie te komen voor
Gita en haar kinderen

Zeven personen hebben momen-
teel zitting in de Steungroep,
plaatsgenoten die regelmatig met
elkaar rond de tafel zitten om acti-
viteiten op elkaar af te stemmen,
ideeën uit te werken en soms - ook
namens Gita - naar buiten te tre-
den. Alle activiteiten hebben als
uiteindelijke doel voor Gita en
haar kinderen een permanente
verblijfsvergunning te krijgen.

LOBBYEN
In de eerste plaats houdt de Steun-
groep zich bezig met lobbyen bij
overheid en parlement. Dat is niet
gemakkelijk, want zowel de minis-
ter als de Immigratie- en Naturali-
satiedienst (IND) weigeren steevast
een inhoudelijke reactie te geven
op de motivatie van de Steun-
groep, zoals verwoord in de petitie.
Deze strikt formele opstelling van
het ministerie is de groep een
doorn in het oog.

"De minister en de IND stellen
zich ontzettend formeel op en ver-
schuilen zich achter de officiële re-
geltjes, om maar niet inhoudelijk
te hoeven reageren op de argu-
menten die we in de petitie heb-
ben genoemd. Als reden wordt
daarbij aangevoerd dat daarmee
de privacy van Gita en haar kinde-
ren geschonden worden."

De Steungroep heeft zich daar niet
bij neergelegd en de minister twee
weken geleden nogmaals aange-
schreven. In die brief verklaart Gi-
ta Chettri geen bezwaar te hebben
tegen een inhoudelijke reactie aan
de Steungroep, en wordt de minis-
ter opnieuw gevraagd met een re-
actie te komen.

Ook zijn alle Tweede Kamerfrac-
ties aangeschreven, met het ver-
zoek de minister over haar opstel-
ling te bevragen. De reacties tot nu
toe zijn bedroevend. Slechts twee
partijen, WD en SP, kwamen met
een schriftelijke reactie en boden
hun hulp aan.

Van de andere partijen is geen
enkele reactie ontvangen, of werd
een verklaring toegestuurd over
het partijstandpunt ten aanzien
van wetgeving rond de asielpro-
cedure in ons land.

JURIDISCHE KANT
Behalve het lobbyen houden enke-
le mensen in de Steungroep zich
ook be/iV met c\e inrirlisrhp kant

van de zaak. Er is regelmatig con-
tact en overleg met de advocaat
van Gita Chettri.

In het beroep tegen de uitspraak van
september vorig jaar, heeft de advo-
caat op 19 augustus j J. goed en on-
derbouwd verwoord waarom hij van
mening is dat een aanvraag voor een
verblijfsvergunning op humanitaire
gronden door de IND in behande
ling moet worden genomen.

De IND voerde als belangrijkste te
genargument aan dat de familie
Chettri destijds in Nepal geen in-
reisvisum voor Nederland heeft
aangevraagd. In zijn betoog noem-
de de advocaat dit argument ach-
terhaald, omdat zo'n eis aan vluch-
telingen nooit kan worden gesteld
en deze eis bovendien is gebaseerd
op oude wetgeving. Sinds 2001 is
het namelijk niet meer nodig om
als vluchteling over een inreisvi-
sum te schikken. In een eerdere
uitspraak in een vergelijkbare
zaak heeft een rechter in Amster-
dam ook zo beslist.

Dat de familie Chettri destijds on-
der een valse naam ons land is bin-
nengekomen blijkt een zo moge-
lijk nog groter probleem voor de
IND te zijn. Dat de familie daar
destijds heel goede redenen had
vindt de IND niet van belang.

In tweede termijn hield de advo-
caat van de familie Chettri een
pleidooi, waarbij vooral het belang
van de kinderen voorop staat. Hij
voerde aan dat de kinderen hun
vaderland niet kennen, volkomen
geïntegreerd en vernederlandst
zijn, en na tien jaar niet meer de
dupe mogen worden van fouten
die de ouders destijds gemaakt
hebben bij het aanvragen van een
verblijfsvergunning. Bovendien is
Gita reeds driejaar gescheiden van
haar man en een alleenstaande
moeder. Vrouwen in een dergelij-
ke positie genieten in Nepal geen
bescherming of opvang en worden
feitelijk beschouwd als prostituees.

Eind september zal de rechter uit-
spraak doen. Bij een positieve uit-
slag zal de familie Chettri alsnog
een verblijfsvergunning op huma-
nitaire gronden aan mogen vra-
gen en opnieuw in aanmerking
komen voor een uitkering voor Ie
vensonderhoud. Bij een negatieve
uitslag zijn alle juridische moge
lijkheden uitgeput en kan alleen
een specifiek pardon nog uitkomst
bieden.

De advocaat van de familie Chettri
verwacht dat een uitspraak daar-
over pas op zijn vroegst rond de
cember is te verwachten.

FONDSWERVING
Gita en haar kinderen mogen van
de rechter in Nederland de defini-
tieve uitspraak in hun zaak af-
wachten, maar komen sinds vorig
jaar september niet meer in aan-
merking voor een uitkering voor
levensonderhoud. Gelukkig zijn er.
nog dorpsbewoners en instanties
die het gezin steunen in de prakti-
sche zin van het woord, zodat er
tenminste gegeten kan worden of
anderszins zorg geboden kan wor-
den als dat nodig mocht zijn.

Op termijn is deze situatie echter
niet houdbaar en daarom zal de
Steungroep zich nu ook met ge
richte fondswerving bezig gaan
houden. Bijdragen van individuele
dorpsbewoners op de rekening die
school Het Hoge heeft opengesteld
blijven uiteraard ook welkom,
want die bron is inmiddels ook op-
gedroogd. Graag geven we hier
nog een keer het rekeningnum-
mer: 32.74.77.970 t.n.v. Vereniging
voor Chr. Onderwijs te Vorden
o.v.v. "familie Chettri".

Voor meer informatie: Steungroep
Chettri, p/a Freerk Boekelo, Hoe
rinkhof 118 (tel 55 23 7.7V

GEN DA V O R D E N

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

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

teel Vorden
27 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
27 Verhalen en muziek, Theater

Onder de Molen
28 Klootschieten bij de Vordense Pan
31 HSV de Snoekbaars Seniorwed-

strijd

Cellofestival Zutphen
In het laatste weekend, 28, 29,
30 en 31 augustus, zal in
Zutphen het tweede Cellofesti-
val plaatsvinden.

Dit grote muziekevenement dat
om het jaar plaatsvindt, trok in
haar eerste editie in 2001, onder
tropische temperaturen vele hon-
derden muziekliefhebbers naar
de Hanzestad aan de IJssel, waar-
onder vele bezoekers uit België en
Duitsland.

Het veelzijdige programma van
dit jaar met als thema 'De Ziel van
Rusland' belooft opnieuw een
sfeervolle muzikale gebeurtenis
te worden.

Concerten, Recitals, Masterclas-
ses, Documentaires, Poëzie en Re-
ligieuze Kunst worden gehouden
in Museum Henriëtte Polak, Huis
de Born, Stedelijk Museum en St.
Janskerk. Stond de vorige keer de
cello in al zijn facetten centraal,

deze keer zal het instrument in
dienst staan van de Russische mu-
ziek met als thema 'De Ziel van
Rusland'.

UITVOERENDEN
Vladimir Perlin: cello, Jeroen der
Herder: cello, Dmitri Ferschtman:
cello, Joung Hee Kim: sopraan, Mi-
la Baslawskaja: piano, Astrid Abas:
viool, Daniël Rowland: viool, Ma-
scha van 't Spiker: bajan, Godfried
Hoogeveen: cello, Frank van de
Laar: piano, Maria Hol: cello,
Maaike Roelofs: cello, Jan Holles-
telle: contrabas, Nieuw Ensmeble,
Cello Octet Conjunto Ibérico o.l.v.
Elias Arizcuren, Arcato Ensemble,
Gert Oldenbeuving, bejaard, leer-
lingen uit Minsk en Nederlandse
Conservatoria e.a.

Programma en inlichtingen ver-
krijgbaar bij de VW kantoren, de
Klassieke Muziekhandel, Musea,
Bibliotheken en Stadhuis
Zutphen.

Open Nederlands kampioenschap skeekeleren

Domme pech speelde
Arjan Mombarg parten
"We hadden alles op Arjan
Mombarg gezet, maar toen hij
door pech de wedstrijd staakte
moesten wij (Arjan Smit en ik)
het maar doen.

Dat ik gewonnen heb is hartstikke
mooi, maar het belangrijkste is na-
tuurlijk dat er één van onze ploeg
(Nefit) heeft gewonnen", zo sprak
Erik Hulzebosch zaterdagmiddag
tegen NOS verslaggever Bert Dijk-
stra. Het open Nederlands kam-
pioenschap, over een afstand van
100 kilometer werd verreden in de
omgeving van het Friese Barthle
hiem. Een uitermate sterk deelne
mersveld, met onder meer 9 Fran-
sen en een aantal Belgen.

Gedurende de gehele wedstrijd lag
het tempo ondanks een stevige
wind, zeer hoog met soms snelhe
den van 50 kilometer en meer.

Onze plaatsgenoot Arjan Mombarg
reed een prima wedstrijd, maar
moest uiteindelijk door materiaal-
pech de strijd voortijdig staken.

Arjan Mombarg: "Het was natuur-
lijk wel balen, temeer daar ik me
deze dag erg goed voelde. Door het
hoge tempo viel het peloton al
snel uit elkaar. Na ongeveer 10 ki-
lometer viel het "even stil" en be
sloot ik te demareren.

Ik hoopte dat er een aantal rijders
mee zou springen om zo een kop-
groep te kunnen vormen. Helaas
kreeg ik alleen de Fransman Ma-
thieu mee. Met zijn tweeën was de
afstand nog veel te lang om het tot
aan de finish vol te houden. We

bleven ongeveer tien kilometer
aan de leiding.

In de tweede omloop besloot ik het
opnieuw te proberen, deze keer in
gezelschap van een andere Frans-
man Philippe Boulard. We bouw-
den een voorsprong op van ander-
halve minuut.

Na ongeveer 60 kilometer raakte
ik met mijn rechterskeeler een
stoeprand zodat mijn frame hele
maal scheef onder de schoen
kwam te staan met als gevolg dat
ik met mijn rechterbeen niet vol-
doende af kon zetten om op snel-
heid te blijven. Een paar kilometer
later was het zover, ik kon Boulard
niet meer volgen en werd gelost. Ik
heb nog even geprobeerd om in
een achtervolgende groep mee te
rijden, maar ook dat ging niet
meer en moest ik de wedstrijd hè
laas staken.

Inmiddels was Arjan Smit uit de
achtervolgende groep weggereden
om even later bij Boulard aan te
sluiten. Even later kon ook Erik
Hulzebosch aansluiten, die vervol-
gens na een solo van 25 kilometer
alleen in Hallum aankwam. Smit
werd tweede en Boulard derde.

De ploegentactiek heeft ondanks
mijn uitvallen, toch weer gewerkt,
de andere ploegen reden zich ver-
rot om mij en Boulard terug te
pakken. Hulzebosch en Smit, kon-
den zich tijdens mijn ontsnapping
mooi schuil houden, om vervolgens,
toen de anderen moe gestreden
waren, toe te slaan", aldus Arjan
Mombarg.



Deze week
in Contact
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fe Hartelijk welkom in de
| Warnsveldse feestweek 2003!
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Geef om
vrijheid

O2O 626 44 36
www.amnesty.nl
giro 454OOO

Na 5 jaar trouwe dienst
bakt Peter ze nog
steeds knapperig
bij Plaza Vorden.

for all
Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

N E D E R L A N D S E

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

Giro 26000 www.kankerbestrijding.nl VOOR
GOEDE DOELEN

www.compusystem.nl
Internet/Office PC v.a. € 529,-
AMD XP 1800+, 256 MB, 64 MB VG 1B HDD 7200 ft € 529,-

AMDXP2200+, :-">6MB, 64 MB \ €549,-
AMD XP 2600+, 512 MB, 64 MB VGA, 56k6 modem, f . € 649,-

TopPC v.a. € 599,-
AMD XP 2200+, P56 MB, DDR, GF4 64 MB DDR TV-Out, 40 GB 7200 HDD € 599,-
AMD XP 2400+, 512 MB DDR, GF4 64 MB DDR, 5.1 Sound, 80 GB 7200 HDD € 669,-
AMD XP 26( w 12 MB DDR, GF4 64 MB DDR, 5.1 i GB 7200 HDD € 719,-

Luxe miditower ATX, Sound, 16/48 DVD, 100 Mbit ethernet, stille koelers.
6x USB 2.0, 1,44 MB diskdrive, Trust internet keyboard, Logitech scrollwheelmuis.

Actie: ECS 15 inch TFT monitor
€239,-
Meerprijzen:

• Windows XP Home € 99,- • Cordless Desktop € 26,- • 5?x:->4x52 CDRW € 45,-
• HP DeskJet 3325 € 5. • 17 inch TFT € C tenq flatbedscanner € 76,-

• 17 inch monitor € 119".- • DVD-brander
• Andere onderdelen op aanvraag. • Alle systemen worden gratis thuis bezorgd

en aangesloten in de regio Vorden.

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

oogstrelend
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86
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Namens de gebruikers
van tandartsenpraktijk
Donker-Borghouts
nodigen wij u uit
om het pand te komen
bezichtigen.
Open huis op zaterdag
6 september
van 10.00 tot 15.00 uur.

DIJKMAN BOUW

tandartsenpraktijk
Winkelskamp 4 (tegenover aerofit)
7255 PZ Hengelo (Gld.)
Het telefoonnummer blijft (0575) 46 21 91

Mensen om op te bouwen!

DIJKMAN BOUW BV Lage Weide 29, 7231 NN Warnsveld, telefoon (0575) 52 25 77
www.dijkmanbouw.nl, warnsveld@dijkmanbouw.nl

Lenferink Afbouw B.V.
Ambachtsweg 2 - 8152 BA Lemelerveld

Tel. (0572) 37 20 00 - Fax (0572) 37 27 15
E-mail: info@lenferink.com - Web: www.lenferink-com

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo (Gld.)
Zelhemseweg 21 - 7255 PS Hengelo (Gld.)
Postbus 59 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 40 00* - Telefax (0575) 46 35 98

Zei hem
Palmberg 16-187021 DJ Zelhem

Advisering

Architectuur

Bouwcoördinatie

Beheersondersteuning

VAN GEENHUIZEN GROEP

Kruisbergseweg 9, postbus 47, 7255 ZG Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 19 21, fax (0575) 46 11 57
Internet www.vangeenhuizen.nl - E-mail info@vangeenhuizen.nl

Installatiebedrijf

c.v.
GAS

WATER
ELEKTRA

Raadhuisstraat 14
Postbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 25 11
Fax (0575) 46 30 89 G YC D C f t

/D
GRONDWERKEN EN BESTRATINGEN b.v.

Dambroek 18
7223 DV Baak
Tel.(0575)451944
Tel. (0575) 46 11 36
Fax (0575) 45 23 40

BIJENHOF

Landbouwmechanisatie- en
konstruktiebedrijf

FA. WENSINK
Haarweg 3
7261 LE Ruurlo
Telefoon (0573) 45 12 48
Fax (0573) 45 16 44

www.wensink-ruurlo.nl

, keukens
badkamers

tegels, natuursteen
bouwmaterialen, hout, bouwmarkt

sierbestrating
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DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ROOMBOTER

GEVULDE
KOEKEN
NU 10 VOOR

300
f

ROOMBOTER
SÜPERKBENTEN-

BOLLEN
NU 10 VOOR

m
'9

BROOD WN
TOEN

5 soorten
NU 2 VOOR

1?

BOS ZONNEBLOEMEN 2.99
BOLCHRYSANT 3.99
BOS ROZEN A 20 ST. 4.99
2 CYCLAMEN 5.99

2 voor 5.00
DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

GEMENGD
BOEKET
6.99

Deze week supervoordelig:

RUNDERRIBLAPPEN ug 3,99
4 HAASFILETLAPJES 0 nn

NATUREL OF GEKRUID 3,99

POULET OF HACHEEVLEES 1 kg 4,99
JAGERROLLADE 150 gram 1,00

Uw vakslager

Bij aankoop vanaf € 10,00

10 GEBRADEN
GEHAKTBALLEN

voor ipo

Fruithandel F. Huusken en Zn
HONINGZOETE
DRUIVEN

2 kilo3.'00

DELBAR APPELEN
ONGESORTEERDE
NIEUWE OOGST

50
PER ZAK ca 5 kg

NIEUWE OOGST BILDTSTAR
AARDAPPELEN

498
ff •5 kilo

VERSE
BOSPEEN O.180



\_ekker warm de wi"teï'

*/?ƒ verrassen

Capuchon Jeugdmode \s per l april jongstleden in
handen van een nieuwe eigenaar. Voor ons het startpunt
voor nog méér. Nog béter. De goede service uit het
verleden is gebleven. Zo verstellen wij uw gekochte
kleding graag gratis voor u. En we blijven u ook graag
adviseren.

U vindt in onze winkel alle populaire kwaliteitsmerken
in de maten 92 tot 188. Daarnaast introduceren we
binnenkort een paar nieuwe topmerken: Dobber for
Kids en later dit jaar O'neill.

Slenter lekker en ongestoord door de winkel. Neem uw
tijd. Verbaas u over de uitgebreide collectie die we in
huis hebben. Laat u verrassen bij wijze van
kennismaking.

Graag tot ziens bij Capuchon Jeugdmode.

(jgpuchon
MGXX C3YIN/IF>

Dobber - Anne K - Ragazzi - Salty Dog - Claire - More & More

Jeugdmode

Raadshuisstraat 23 - Hengelo (Gld) - Tel.: (0575) 46 32 79

Openingstijden

di t/m do
10.00 -17.30 uur

vrij
10.00 - 20.30 uur

za
10.00 -16.00 uur

JUK vw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225f°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts €7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 458697/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Na je vakantie zin in
een nieuwe uitdaging?

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

ervaren haarstyliste m/v
fulltime of parttime.

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

jezelf verder te ontwikkelen in het kappersvak.

Interesse? Schrijf dan naar
Spalstraat 17, 7255 AC Hengelo (Gld.)

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

30, 31 ara: 1 sept
Zaterdag-Zondag-Maandag

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

v.o. f .

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

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

Kunststof kozijnen
Exclusief op de nederïandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind
Onderhoudsarm
Eenvoudig schoon te houden C1

Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
Komo gecertificeerd

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.

Helmink heeft
een ruime

w
collectie relax-

fauteuils voor zit-

comfort op maat.

Met verstelbare

rug/zitting, zit- of

fauteuillift of

hoog/laag instelling.

In zowel in 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.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibercpen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

HELMINK
meubelen www.helminkmeubelen.nl

H e l m i n k m a a k t h e. t m o o i e r b i j t h u i s



Voor elk wat wils!
' LAAG!

GER!

Geen mens is hetzelfde, daarom biedt PLUS u in vele
gevallen de keuze uit producten van het bekende
merk, ons eigen PLUS huismerk of gewoon het

product met de allerlaagste prijs. Zo ziet u maar weer,
ook voor uw dagelijkse boodschappen is PLUS
Opgeteld de beste!

«PLUS

U gaat voor kwaliteit en wenst hiervoor natuurlijk niet teveel te betalen. Bij PLUS zijn
daarom honderden producten van bekende merken altijd laag geprijsd. Voor u de
zekerheid van de vertrouwde kwaliteit tegen een bij PLUS altijd lage prijs!

Bij PLUS treft u ruim 500 PLUS huismerken aan. Allemaal producten met een uitsteken-
de kwaliteit, echter veel lager geprijsd dan de bekende merken. Daarom is ons PLUS
huismerk voor u de beste keus!

LAAGST!
PLUS heeft honderden producten voor u met absoluut de laagste prijs. Stuk voor stuk
producten die u in het dagelijks gebruik nodig heeft. Dus ook voor de allerlaagste prijs
bent u bij PLUS aan het goede adres!

LAAG! LAGER!LAAGST!

h i ska'

Lassie
Towerrijst
Pak 400 gram

Unox
Stevige tomatensoep
Blik 800 ml.

Friesche Vlag
Halvamel
Pak 500 gram

Whiskas
Rundvlees
Blik 400 gram

O/l

Beckers
Hamburgers
12 stuks.
Pak 900 gram

Abee Huzarenslaatje kuip 150 gramO.39 Johma Zalmsalade
kuip 200 gram 1.75 Zandbergen Ontbijtspek 100 gram LOS
Eru Goudkuipje kuip 100 gram 0.73 Coolbest Premium
orange pak 1 liter 1.27 Iglo Vissticks 10 stuks pak 300 gram
1.66 Mora Kroketten zak 1000 gram 2.25 Oetker
Ristorante mozzarella stuks 325 gram 2.36 Ola Raket water-
ijs 8 stuks pak 440 ml 2.OS Ola Magnum classic 3 stuks
pak 360 ml 2.85 Becel Becel light kuip 250 gram 0.99
Croma Bakken en braden pak 200 gram 0.68 EllZ

PLUS
Rijst
Pak 400 gram

PLUS
Tomatensoep
Blik 800 ml.

PLUS
Koffiemelk halfvol
Pak 500 gram

PLUS
Kattenvoer
Blik 400 gram

PLUS
Hamburgers
12 stuks.
Pak 900 gram

PLUS Vloeibaar frituurvet flacon 2 liter i.29 PLUS
Limonadesiroop cassis bus 75 cl 2*15 PLUS Lemon fles 150 cl
0.85 PLUS Chocoladereep melk reep 200 gram 1.35 PLUS
Magere rookworst zak 275 gram 1.49 PLUS Amsterdamse
uien pot 370 ml 0.53 PLUS Doperwten extra fijn blik 400
gram 0.58 PLUS Aardappelkroketten zak 450 gram 0.69
PLUS Allesreiniger eucalyptus flacon 750 ml 0.99 PLUS
Yoghurtdrink perzik pak 1 liter 0*79 PLUS Menu voor de
hond rund/pasta blik 1200 gram 1.19 EllZ

PLUS Kogelman Openingstijden:
loseweq 1 maandag t/m donderdag 8.00-Borculoseweg

7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Avanti
Snelkookrijst
Pak 400 gram

Califfornia
Tomatensoep
Blik 800 ml.

Landhof
Voor de koffie
Pak 500 gram

Kattenbrokjes rund
Blik 400 gram

Golden
Hamburgers
12 stuks.

'Pak 840 gram
95

Huuskes Slagers leverworst stuk 500 gram O.75 Karaat
Eiersalade bakje 300 gram O.75 Zalox Gekookte worst gel-
ders ring 500 gram 1.19 Droom Griesmeelpudding beker 500
gram O.9O Strothmann Chocolademousse beker 75 gram
0.27 Bakef ive Eurobrood wit stuk 800 gram O.49 Cobana
Split ijs 10s pak 650 ml 1.O4 Culidor Bladerdeeg pak 450
gram 0.83 Great texas Pizza triple cheese doos 500 gram
1.69 Kwini Dubbellikkers 12 stuks doos 720 ml O.99
Kwini Ijsbekers 10 stuks doos 1000 ml 1.67 Enz

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 9

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl

::PLUS

Openingstijden:
ag t/m doi

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

35/03 Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!



Canadese veldkeuken
bakt oorlogs hamburgers

Hengelo's Night of the klomps

Op zondag 31 augustus tijdens
de braderie heeft het Achter-
hoeks Museum 194O-1945 in
Hengelo Gld. weer een bijzon-
dere attractie georganiseerd.

De Nederlandse soldaten wielrij-
ders waren vorig jaar een groot
succes, maar de zeer originele op-
stelling van dit jaar is zeker zo
interessant. Een groep reanactors,
dat zijn mensen die zich voor één
dag helemaal inleven in bijvoor-
beeld het leven van een Canadese
soldaat zullen op 31 augustus een
complete veldkeuken uitbeelden.
Het geheel bestaat uit een aantal
tenten en een heuse keukenwagen
met grote branders en ketels. De
originele vrachtwagen en ook
jeeps staan opgesteld bij het kam-
pement naast het Achterhoeks
Museum 1940-1945.

De kok en de andere soldaten gaan
voor de circa 150 deelnemers van
de veteraan motorenrally die van-
af het begin van de middag in Hen-

gelo gaan finishen, een aantal
traktaties verzorgen. Ze worden
allereerst met originele koffie ont-
vangen met daarbij de zogenoem-
de 3 in de pan cootóes. Een soort
flensjes die ter plekke gebakken
worden. Daarna kunnen de motor-
rijders nog een originele Canadese
hamburger krijgen.

De hamburger is in 1944-1945 voor
het eerst echt geïntroduceerd in
Nederland. De koks van de gealli-
eerde veldkeukens hebben daar
veel aan bijgedragen. Het product
was voor hen makkelijk te maken
en overal ten velde konden ze ge-
hakt maken van alles wat er voor
handen was op dat moment.

Daarmee werden dan de hambur-
gers gemaakt en indien voorradig
tussen een broodje geserveerd. Een
originele traktatie voor de circa
150 motorrijders die daarna nog
tegen de Canadese soldaten kun-
nen strijden in een brancardrace
en een touwtrek wedstrijd.

CANADESE SCHOENMAKER IN ACTIE
Als bonus hebben we in het kamp
ook een echte Canadese schoen-
maker te velde zitten die ter plek-
ke de schoenen voorziet van alle ij-
zers en spijkers die er in de oorlog
onder de zolen hoorden te zitten.
Als u nog een paar oude legerkist-
jes met echte leren zolen op zolder
hebt liggen dan mag u ze mee-
brengen en kunnen ze ter plekke
door onze schoenmaker worden
beslagen. Ook hakijzers en spijkers
voor onder de zolen mag u ui-
teraard meebrengen. Hebt u vra-
gen bel dan Jean Kreunen, tele-
foon 0575463942.

Het Achterhoeks Museum 1940-
1945 hoopt dat ze ook dit jaar
weer een prachtige dag mogen be
leven samen de Hengelose Onder-
nemers Vereniging op de grote
Braderie en de Hamove die de vete-
raan motorenrally organiseert.
Het festijn in Hengelo Gld. begint
om 11.00 uur in het centrum van
het dorp.

Op zaterdag 13 september a.s.
zullen de klassieke klanken
van Kon. Harm. Concordia uit
Hengelo Gld middels een op
subtiele wijze uitgevoerde
muzikale omhelzing, overgaan
in de feestelijk getinte Rock 'n
Roll klanken van de Hengelose
pretband DOGZ.

Hierna zal het geheel samen smel-
ten en op zeer spetterende wijze
worden afgesloten. Hans Keuper
(Boh Foi Toch) en Jan Kolkman
(Normaal) zijn bereid gevonden
om op geheel eigen wijze invul-
ling aan het geheel te geven. In de
ze eerste editie zullen dweilorkest
de "Royal Wind Band" en de Mal-
letband van Concordia, hierbij
niet ontbreken.

De repetities zijn vanaf begin dit
jaar al in volle gang zodat geduren-
de de avond zo'n 50 muzikanten
klaar zullen staan om een gewel-
dig muzikaal spektakel te garande-
ren, zeker waarbij de factor humor
niet wordt vergeten.

Op het terrein van ijsboerderij 't
Riefel aan de Riefelerdijk in Hen-

gelo (Bekveld) zal een grote feest-
tent geplaatst worden waarin het
publiek getuige kan zijn van deze
onvergetelijke avond. Meer infor-
matie vindt u op www.dogz.nl

Zondag 14 september steet in ut
teken van de "Riefel, dag van 't
platteland". Op dit 5 jarige lus-
trum is wederom weer van alles te
zien en te doen en hier is de entree
gewoon weer gratis. In de afge-
lopen vier jaar is de "Dag van het
platteland" uitgegroeid tot een
evenement waar zo'n 1500 tot
2000 bezoekers reikhalzend naar
uitkijken.

Dit jaar gaat men voor de 5e editie
en het spreekt voor zich dat men
dit eerste lustrum niet ongemerkt
voorbij willen laten gaan...

Voorverkoop 'Night of the klomps':
(Hengelo). Expert Arendsen, Ijs-
boerderij 't Riefel, Aerofitt, Café 't
Hoekje-Dijkstijl, Café Wolbrink,
Café de Zwaan (Baak) Café de
Bierkaai, (Zelhem) Café de Groes,
Café Café de Tol (Doetinchem)
Café Doet'r niet toe, (Vorden) Café
de Herberg.

Indoor Sport behaald
ISO certificaat

Themamiddag
Nitraat in Kaart

Als een van de eerste sport-
centra in Nederland behaalde
Indoor Sport Vorden afgelopen
juni het ISO certificaat van DMV
(Det Norske Veritas). Het gaat
hierbij om de nieuwe ISO norm
90012000.

Het voldoen aan de ISO norm bete
kent dat Indoor Sport volgens be
paalde procedures en afspraken
werkt, waardoor de kwaliteit
binnen het bedrijf meetbaar en
continu gehouden wordt.

Indoor Sport behaalde het certifi-
caat samen met 8 collega onderne
mers via het TQM-ISO kwaliteits-
management traject bij EFAA

Om de kwaliteit te waarborgen
zullen de gecertificeerde centra

elk voorjaar aan een kwaliteitstrai-
ning en elk najaar aan een beleids-
training voor het daaropvolgende
jaar deelnemen.

Op die manier is de doorlopende
kwalitatieve ontwikkeling gewaar-
borgd en blijven de bedrijven van
elkaar leren. Wat hoog in het vaan-
del staat bij de aanpak van EFAA is
praktische bruikbaarheid.

Niet alleen procedures formuleren
maar ze ten dienste stellen van de
organisatie en de mensen om zo
de rust, kwaliteit en effectiviteit te
blijven stimuleren.

De aanpak die EFAA daarvoor, in
samenwerking met Onno Uringa
ontwikkelde, blijkt uniek te zijn
binnen het gehele MKB.

In diverse detailhandel projecten
wordt de aanpak momenteel inge
zet om employability te stimuleren.

Op dit moment is Indoor Sport
bezig met het implementeren
van die employability d.m.v. het
zogenaamde functiecoachplan.

Dit plan zorgt ervoor dat alle
medewerkers van het bedrijf zich
kunnen blijven ontwikkelen en
een groter inzicht krijgen in en
beter betrokken zijn bij de
bedrij fsvoering.

Het totale kwaliteitssysteem moet
ervoor zorgen dat alle lessen en
producten van Indoor Sport Vor-
den het gehele jaar door van de
een zo hoog mogelijke kwaliteit
zijn.

. Laatste voorstelling in zomerseizoen
Woensdagavond 27 augustus
wordt het zomerseizoen 2003
in het Theater onder de Molen
feestelijk afgesloten.

Er heerst veel vrolijkheid tijdens
het varieteprogramma in het in-
middels beroemde Theater onder
de Molen in Vorden. Het hoogge
eerd publiek kan weer genieten
van de hilarische voordrachten
van Diny Hidding, de Anny M.G.
Schmidt van Gelderland.

Zij komt weer met nieuwe verha-
len. De goochelaar Wim Hoog-
hiemstra van de beroemde groep
"Hands Down" zal weer optreden
met zijn verbazingwekkende trucs
vol mysterie en humor en met zijn
geestige conference.

In het theaterorkest spelen de
fameuze pianist Pieter Sanders en
zijn vaardige bassist Karel Heide
nis, terwijl Tonny Toots Fraas zijn
fijnzinnige improvisaties op zijn
fraaie accordeon laat horen.

Het swingt de pan uit. Samen met
de zanger Boris Tomas, nog even
in Nederland, treden zij graag
weer op in het Theater onder de
Molen met zijn bijzondere
acoustiek. Zij zullen mooie jazzlie
deren, ten gehore brengen, die de
muziek van Louis Armstrong in
herinnering brengen.

Verhalenverteller Peter Hoefna-
gels zal op veler verzoek het ver-
haal over Toon Dieks, de laatste be
roepsmolenaar van De Lindesche
Molen, vertellen.

Bovendien neemt hij enkele ont-
roerende verhalen voor zijn reke
ning. De vaste bezoekers vragen
vaak naar bepaalde verhalen.

Dat kan allemaal in de informele
sfeer van het oergezellige Theater
onder de Molen. "Dat heb je niet in
Carré!" hoor je dan ook bij het
binnengaan van het theater, waar
het bovendien aangenaam koel is.

De muzikanten laten het publiek
de mooiste en leukste liederen uit
de glorietijden van het Nederlands
cabaret horen.

De smakelijke voordracht van Pe
ter Hoef zorgt voor uitbundige
vrolijkheid bij het publiek. Vanwe
ge de enthousiaste ontvangst zijn
ook in deze voorstelling een paar
nieuwe oude cabaretliederen te
beluisteren.

Henk Doll zet met het fraaie "Lied
van de Farao" de lachlust in gang.

Kortom, een feestelijke slotavond
met een prachtige combinatie van
Verhalen en Muziek. Voor jong en
oud.

Ook speelt woensdagavond in het
Theater de prijswinnaar solo jazz
op slagwerk/drums Florian Pepijn
Hoefnagels. Hij maakt deel uit van
het Theaterorkest en speelt alle
jazznummers mee. Florian speel-
de vorige maand in Het North Sea
Jazz Festival met zijn band "Flow
Riders". Via bijzondere relaties
vond het TheateronderdeMolen
hem bereid in de laatste voorstel-
ling van dit zomerseizoen mee te
spelen.

Het theater onder de Molen kan
terugzien op een zeer geslaagd zo-
merseizoen. Het theater met zijn
intieme karakter geniet inmiddels
landelijke bekendheid van steeds
terugkerende bezoekers uit Noord-
en Zuid-Holland, Zeeland en Bra-
bant, Groningen en Friesland en
natuurlijk uit Gelderland.

Het theater bestaat thans elf jaren
en is gegroeid met artiesten van
grote kwaliteit die cultuur en ple
zier verschaffen aan een dankbaar
publiek.

Alle inkomsten gaan, dank zij de
vrijwilligers, naar het behoud van
de Lindesche Molen.

Reserveren aanbevolen:
info@theateronderdemolen.nl
site: www.theateronderdemolen.nl
(zie advertentie).

In het kader van het Verbre-
dingsproject Nitraat en het pro-
ject Sturen op Nitraat zijn er in
Hengelo Gld en omgeving op
verschillende bedrijven de afge-
lopen jaren nitraatmetingen
verricht.

Ook op proefboerderij de Marke is
er al vele jaren informatie ver-
zameld over nitraatmetingen.

Het Verbredingsproject Nitraat wil
naast de deelnemers aan het pro-
ject ook de andere ondernemers in
het gebied 't Klooster kennis laten
maken met de minasresultaten,
de meetresultaten van nitraat in
het grondwater en van minerale
stikstof in de bovengrond.

Het Verbredingsproject Nitraat is
een onderdeel van het Gelderse
NIMF project.

Dit project wordt uitgevoerd in op-
dracht van de provincie Gelder-
land, GLTO Belangenbehartiging

en waterbedrijven en heeft als
doel het versneld realiseren van de
verliesnormen van 2003 inclusief
uitspoelingsgevoelige gronden.

Uit de resultaten van het Verbre
dingsproject Nitraat blijkt dat ge
middeld genomen de minasverlies-
normen van 2003 gehaald worden.

Drie jaar hebben veehouders in
het gebied 't Klooster met succes
gewerkt aan het terugdringen van
hun mineralenoverschotten.

Nu bij de meeste deelnemers minas
op orde is, büjven er nog voldoende
vragen rondom het thema nitraat
over.

Tijdens deze middag wordt er
informatie verstrekt door DLV
Rundvee Advies, KIWA en proef-
boerderij de Marke.

De themamiddag is op 11 septem-
ber bij proefboerderij de Marke
Roessinkweg 2 te Hengelo Gld.

Kleurenpalet maakt zich nu op
voor Slotmanifestatie
De laatstee ronde van de schil-
derwedstrijd in Hengelo (Gld)
op zaterdag 23 augustus is ge-
weest.

De 23 deelnemers hebben de meest
karakteristieke en schilderachtige
plekken van Hengelo vastgelegd.

Het 'oude Postkantoor' behaalde
de hoofdprijs. Marieke Beunk uit
Hengelo (Gld) kreeg hiervoor 91
punten.

De heer H.Buitink uit Zutphen
legde 'het buitengebied' vast in
een zeer krachtig schilderij (90
pnt) en de heer Bert Verweijen liet
een toeschouwer zien die het
'Bleekhuisje' aanschouwde (86
pnt). Alle werken werden tentoon-
gesteld in het Gemeentehuis van
Hengelo.

'Kleurenpalet van de Achterhoek'
is de titel van een unieke teken- en
schilderwedstrijd in etappes.

De organisatoren hebben het idee
driejaar geleden 'geleend' van een
soortgelijke wedstrijd in Bretagne,
getiteld 'Couleurs de Bretagne. Dit

initiatief van de Lionsclub Zut-
phen heeft tot doel mensen, die
van tekenen en schilderen hou-
den, het bijzondere erfgoed van de
Achterhoek onder de aandacht te
brengen.

De expositie aan het einde van de
dag vertoonde prachtig en kleur-
rijk werk. De jury bestond uit Ma-
non Terluin, Agneta Krooi en Mat-
thieu Claassen.

Mevrouw Gerda Wisselink (Henge
lo Gld) ontving opnieuw de pu-
blieksprijs. Volgende week zater-
dag 30 augustus vindt de feeste
lijke slotmanifestatie plaats in het
stadhuis van Zutphen.

Daar wordt de hoofdprijs, een
kunstreis naar Praag door een
bijzondere jury van 5 leden aange
wezen uit alle prijswinnaars van
de elf schilderdagen.

De website www.kleurenpalet.nl
biedt alle benodigde informatie
over deze unieke schilderdagen in
de Achterhoek. Maar ook tele
fonisch onder nr. 06 - 134 844 27
is informatie te krijgen.



VLEES:

SPEKLAPPEN
met/zonder zwoerd
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Hengelo (Gld.)
wie wil daar niet graag naar toe!!!

Reconstructie
N 316

kilo 2.9
GROENTE:

CLEMENTINES
MANDARIJNEN

net, kilo van 2.49

nu 1.'49

GROLSCH
pijpjes of beugels

krat 7,2 liter a 10.79

nu 2 kratten voor14'

r»
Noordhik

HI :NGE .o

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

Zie onderliggende kaart
en bordjes langs de weg.

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

(Memelinkdijk)
2. Eerste weg rechts

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

1 e weg rechts
(De Heurne)

4. Einde weg links
na 100 meter links
Albert Heijn

DUBBELFRISSS
diverse smaken

pakl liter a 0.89

nu 4 pakken halen

3 pakken betalen

JP CHENET
WIJNEN

diverse soorten, fles 0,75 liter a 2.93

00
nu 2 flessen voor

OMO
WASMIDDEL

pak 1,35 kilo a 6.49

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

PAGE
TOILET-
PAPIER

pak 24 rollen van 9.87

6.29
voor

GALL^GALL

PASOA
fles 1 liter nu 13.999

GALLSGALL

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

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

50 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 € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Show Herfst-Winter-Mode 2003/2004
voor dames en heren

op woensdag 10 september a.s.

11, 12 en 13 september mode-dagen
21 september open zondag

Ie show 10.00 uur
2e show 14.00 uur

Op veler verzoek nu ook
's avonds show om 19.30 uur

Tot ziens bij

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 46 12 35



Stichting Grafisch Historisch
Centrum ontvangt grafische
machines van Delta in bruikleen

Dhr. Weevers sr. van de Stichting
Grafisch Historisch Centrum
kreeg onlangs 3 grafische ma-
chines van Delta te Zutphen van
de algemeen directeur, Tjeerd
Visser in bruikleen aangeboden.

Sinds januari 2001 is de drukkerij
Grafex van het werk- en leerbedrijf

Delta gesloten. Bij het opruimen
van het magazijn van Delta wer-
den verschillende oude machines,
die vroeger in de drukkerij gebruikt
werden, aangetroffen.

Er werd contact gelegd met de heer
Weevers sr., die in het bestuur van
de Stichting Grafisch Historisch

Centrum Zutphen zit. Hij nam de
machines graag in ontvangst.

Wel is het nog even afwachten
wanneer de apparatuur: een bord-
schaar, een blokhechter, en een
drukpers van het merk Heidelberg,
een zogenaamde Degel, tentoon-
gesteld kunnen gaan worden.

Beheer 'Slank-Klup' al 15 jaar een begip in Nederland
In september is het precies 15
jaar geleden dat beheer 'Slank-
Klup' haar deuren opende voor
haar eerste cliënten. In die 15
jaar is er veel gebeurd. Van één
groep is men inmiddels uitge-
groeid naar een organisatie die
een landelijke dekking heeft
met ruim 350 groepen.

De afslankmarkt heeft een enorme
groei doorgemaakt. Vele afslank-
pillen en poeders zijn er op de
markt gebracht. Enkele daarvan
zijn er nog maar, het grootste deel
van deze producten zijn alweer
van de markt verdwenen.
Afslanken is vaak aan grillen
onderhevig. Mensen willen zo graag
hun overtollige kilo's in slechts
3 weken weer kwijt en al deze
produkten spelen daar op in. He-
laas worden veel mensen achteraf
teleurgesteld.

Het produkt levert misschien wel
het beoogde resultaat op maar het
is maar zelden blijven. Al 15 jaar
heeft beheer 'Slank-Klup' de filoso-
fie dat je alleen maar kan afvallen
als je je eetgedrag blijvend wijzigt.
Belangrijk is wel datje moet eten.

Vaak ga je, als je gaat lijnen, alle
lekkere dingen weglaten maar dat
is helemaal niet nodig. Je mag ge-
rust nog een koekje nemen of een
keer een broodje shoarma. Door
middel van het Slank-Klup week-
menu leer je gevarieerd, gezond
maar bovenal lekker te eten, zon-
der dat je voor jezelf apart moet
koken.

Ook bij Beheer 'Slank-Klup' zijn er
afgelopen 15 jaar vernieuwingen
geweest. Een van de meest opval-
lende is een nieuwe lijn voedings-
supplementen die het jojo-effect

tegengaan en die ervoor zorgen
dat de darmflora optimaal is. Deze
supplementen zijn een aanvulling
op de basisgedachte van Beheer
'Slank-Klup', namelijk het aanle-
ren van een gezond en gevarieerd
voedingspatroon met als resultaat
een blijvend gezond gewicht.

Voor een optimaal resultaat met
de supplementen is het volgen van
het Slank-Klup menu een vereiste.
Tijdens de wekelijkse bijeenkom-
sten kan iedereen zelf besluiten
welke methode voor hem of haar
het beste werkt en kunt werken
aan het veranderen van je eetge-
drag. Analyseer wat en waarom je
eet en pak de knelpunten aan.
Kom vrijblijvend een kijkje nemen
tijdens een klupuur. Zie voor dag,
plaats en tijd de advertentie in
Contact. Voor meer informatie
kijk op www.slank-klup.nl

Zondag 31 augustus braderie Hengelo
Zo'n honderd kramen zullen in
de straten van het centrum
staan tijdens de Hengelose bra-
derie op zondag 31 augustus.
De altijd gezellige braderie be-
gint om 11.00 uur en duurt tot
18.00 uur.

De braderiecommissie van de Hen-
gelose Ondernemers Vereniging
(HOV) heeft er ook dit jaar weer
veel werk van gemaakt. Voor jong
en oud is er veel te doen.

Diverse winkels zijn open van
12.00 tot 17.00 uur. Het museum
1940-1945 heeft de deuren open
staan van 11.00 tot 18.00 uur.

Voor de kinderen is er een vlooien-
markt. Kinderen die mee willen
doen kunnen zich opgeven bij
Bennie Besselink, tel. 46 14 84 of
Dick Helmink, tel. 46 18 84.

Aanmelden kan tot uiterlijk zater-
dag 30 augustus.

Voor de kinderen is er verder
ondermeer een luchtkussen, mini-
trein, draaimolen en een clown.
De braderie wordt afgewisseld met
oude ambachten en een hobby- en
rommelmarkt.

Een groep Militaire Wielrijders 1940
-1945 geeft een demonstratie. Een
dweilorkest zal de sfeer verhogen
met muzikale klanken. Op het Kerk-
plein is er 's middags een optreden
van de showband Gewoon Jansen.

Kijk voor nieuws
ook op:

Biej ons in
d'n Achterhook
"He Tinus, da-s nog wel wat veur ons" Tinus kek op uut de
krante."Wat wo-j dan now weer in huus haaln?, vroog e an
Trix, zien vrouw.."Now, een lampe die op zonne-energie
schient. Daor he-j gin snoer of stopcontact bie-j neudig.
Da-s jao mooi hier buuten".

En dat buuten hef bie-j eur nogal wat te beteikenen. Veural
met dizzen mooien zommer leaven ze meer buuten as
binnen. At Tinus van de bluumkes (want daor warken e in)
weer in huus kump dan vlijjt e zich in een makkelijke stoel
in de schemme van een boom. Een pilsjen geetd'r dan ok
goed in veurdat Trix de earpels op taofel zet. Ok buuten
natuurlijk.

Van de luu die hier an de Bonifaciusstraote in de multi-func-
tionele huuze woonden ( de meesten al knap gries) zatten
zee wel 't meeste buuten. In de kachel op eur terrasjen wodn
dan ok heel wat holt vestokt at 't 's aovends wat trekkerig
wodn. "Wat kost die lampe, steet t'r ok een pries bie-j?",
wol Tinus wetten "Jao, 22.50 euro, dus da-s nog te doene".
"Toch altied nog zo-n vieftig gulden nao old geld erekkend",
menen Tinus die alles nog in guldens umme rekkenen.
"Maor iej haalt um margen maor".

Zo ging Trix 'n andren maarn al vrog op pad umme de lampe
op zonne-energie te haaln. Weer in huus zetten ze de lampe
op 'n taofel achter 't huus in de zunne Dan kon e vaste
oplaan, hadden ze in de winkel ezeg. Now, de zunne schen
volop, daor kon 't neet an liggen at ze venaovend gin lech
hadden

't Kwam venaovend net zo uut dat ze eur wekkelijkse
kaartaovend hadden met Jan en Jo die een paar huuze
wieterop an de Bonifaciusstraote woonden.. "Jao, venaovend
ko-w hier ok goed in 'n duustren kaarten, wie-j hebt ons een
lampe op zonne-energie too-esteld. Dat zu 'j straks zien". Too
't zo tegen tien uur al aadig duuster wodn wier de lampe
veur 'n dag ehaald en geinstalleerd.

Maor lech gaf de lampe neet volle, haos niks. Een keerse gaf
meer lech. "Iej kont nog ens neet zien of iej 't bierglas al
laog hebt" von Trix. Tinus hef maor gauw de lampe en 't
snoer wat ze anders ok gebruukten weer veur 'n dag ehaald.
Konnen ze nog effen genieten van 't kaarten en de kachel.
En de lampe?. Die zal wel argens in de schuure trechte
kommen. Tinus en Trix hebt de bokse neet vebrand dus die
22.50 eur zolt ze ok wel oaverhen kommen. Zee beheurd
bepaold neet tot de armsten biej ons in d "n Achterhook.

H. Leestman

Country Fair Vorden
wordt groter en groter
De Country Living Fair in Vor-
den wordt dit jaar grotere dan
ooit.

Van woensdag 27 tot en met zon-
dag 31 augustus staat de wei voor
kasteel Vorden vol met meer dan
honderd tentjes en kraampjes. En
er zijn vele demonstraties. Volgens
de organisatie is de beurs in de wei
aan de Horsterkamp 'een buiten-
feest voor de zintuigen'. Want er
valt van alles te zien, ruiken, proe-
ven, voelen en horen, zo wordt de
bezoeker beloofd. Het weiland
voor het kasteel, tegen de rand van
het dorp, biedt plaats aan de acht-
ste Fair.

Voormalig wereldkampioene Mieke
van Tergouw geeft op de beurs
demonstraties aangespannen rijden
met haar tweespan. Een andere
wereldkampioene die dagelijks
aan het werk te zien is Serge van
der Zweep. Hij demonstreert met
Ellen van Hoorn het werk van
schapenhoeden met honden.

Leden van het Nederlands Shet-
land Grand National Team komen
net als vorit* iaar naar Vnrrlpn om

er met hun pony's een demonstra-
tie te geven. Ze racen en springen
over hindernissen van zestig centi-
meter hoogte. Elke dag twee keer
te zien.

En valkenier Reinier de Vries is net
als voorgaande jaren weer op de
beurs aanwezig met zijn vogels.
Hij geeft met zijn valken vaak
spectaculaire demonstraties.

Er zijn biologische streekproduc-
ten, honingproducten, wijn, sap
en gekruide olijven. Kinderen kun-
nen in een kampvuur hun eigen
broodje bakken.

En dan zijn er ook nog tentjes met
meubels, kleding, bloemen plan-
ten en accessoires. De organisato-
ren van de buitenbeurs besteden
ook aandacht aan natuur en
onderhoud van het landschap.
Daarvoor hebben ze experts uitge
nodigd die erover vertellen. Zo zijn
er mensen die alles weten van
muskusrattenbestrijding, wildbe-
heereenheden, weidevogelvereni-
gingen en landbouworganisatie
GLTO maakt bezoekers wegwijs in
het erhtp nlattplanrlslpven



de Bos Makelaardij og

De andere makelaar
voor uw regio!

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

www.financial-freedom.nl

Kijk voor
nieuws
ook op:

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

Zaterdag
6 september a.s.

VRIJMARKT
Rijksstraatweg

Warnsveld

COMPUTER?
www.decorsign.nl

computers
componenten

software
en service!

Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109

Denkt u
over

ADSL?
Vraag eens

naar de
mogelijkheden

(alleen voor de
zakelijke markt).

Telefoon
(0575) 55 73 1O

Hij is vaak benauwd.
Wie helpt ons daarmee
om te gaan?

Astma Fonds advieslijn
voor iedereen' die te maken heeft met astma of COPD

Bel: 0800-2272596 (gratis)
werkdagen 10-14 uur

advieslijn@astmafonds.nl
postbus 5, 3830 AA Leusden

www.astmafonds.nl

Hartelijk
dank

voor de leuke reacties,
bloemen, kaarten en cadeaus

die wij ontvingen
op de nieuwe locatie
van onze kapsalon.

Spalstraat 17, 7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1604.

OKIIBII «M-

Llndeseweg 29, Vorden

Verhalen en muziek
woensdagavond 27 augustus.

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

TUINVERLICHTING

grote keus
modern

&
klassiek

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes •

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 551217

KORTINGSBON
€2,50 korting op het inschrijfgeld

t/m 4 weken na verschijning

Beheer "Slank-Klllp"

50 Inschrijfgeld: € 15,00
• p.W. incl. 1e weging

voor na
4 kinderen een druk leven
met het Slank-Klup menu

topfit gebleven!
m Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet.
• Speciale aanvulling voor heren, tieners aanstaande

moeders en vegetariërs.
• Goede begeleiding in gezellige groepen.

Ook lid worden, kom dan naar:
VORDEN, Dorpscentrum dinsdag 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72
WICHMOND, Ludgerusgeb. maandag 19.00 uur tel. (0575)5521 72

WARNSVELD, de Eekschuur, donderdag, 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72

ZELHEM, Cult. Ctr. de Brink, maandag, 19.00 uur tel. (0314) 36 35 51

HENGELO, Ons Huis, donderdag, 19.00 uur tel. (0314) 36 06 05
RUURLO, Rest. Keizerskroon.donderdag, 18.45 uur tel. (0573) 4013 42

B.g.g. kunt u bellen met het hoofdkantoor tel. (0523) 2315 71
homepage: www.slank-klup.nl e-mail: into@slank-klup.nl

Onze kracht persoonlijke aandacht,

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

Spalstraat 5 • 7255 AA Hengelo (Gld.)

Zaterdag 8 november 2003
organiseren wij een gezellige

Hengelose
dansavond

met een koud-warm buffet, drankjes en
dansen op live muziek.

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

Deze dansavond is een ideale gelegenheid
voor buurten, families of verenigingen

voor een fijne avond uit.

Voor informatie of reservering
belt u ons gewoon even op

(0575)46 12 12

Webhosting

Weevers Net

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

Nieuwe openingstijden vanaf l september
Dagelijks geopend van 11.00 tot 21.00 uur.
Keuken geopend van 11.30 tot 20.00 uur.

Woensdags gesloten.
Heeft u op woensdag iets te vieren?

Dan doen we graag de deur voor u open
(op afspraak)

Pannenkoekenrestaurant
„Kranenburg"
Familie Kemperman-Nekkers

Ruurloseweg 64
7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel. (0575) 55 62 89 - Fax (0575) 55 63 54



Rondeel Groot Roessink wordt "Dijkman Bouw Vorden ".

Directeur Jan Dijkman:
*We hebben een bedrijf met
een Achterhoekse mentaliteit'!

Goed nieuws Amnesty

Directeur Jan Dijkman introduceert nieuwe naam

De clientèle van de Dijkman
Bouwgroep hebben dezer da-
gen een schrijven ontvangen
waarin werd aangegeven dat de
naam van de Vordense vesti-
ging van het bedrijf te weten
"Rondeel Groot Roessink"
wordt veranderd in " Dijkman
Bouw Vorden".

Rond 1997 nam Dijkman Bouw te
Warnsveld in Vorden de beide be-
drijven van Rondeel en Groot Roes-
sink over. In 2000 werden deze
twee bedrijven samengevoegd,
hetgeen leidde tot een prachtig
nieuw bedrijfspand aan de Net-
werkweg 2 in Vorden. De vestiging
in Vorden kreeg toen de naam "
Rondeel Groot Roessink".

Vanaf heden luidt de "overkoepe
lende" naam van het bouwbedrijf
"Dijkman Bouw", met in Vorden
de vestiging "Dijkman Bouw Vor-
den", in Warnsveld met de vesti-
ging "Dijkman Bouw Warnsveld"
en de vestiging in Brummen onder
de naam "Boezewinkel Bouw". Jan
Dijkman, directeur van "Dijkman
Bouw" zette in een gesprek met
weekblad " Contact" de beweegre
denen voor deze naamsverande-
ring uiteen. Jan Dijkman: "Een
poos geleden vroegen we ons al af
moeten we de naam "Rondeel
Groot Roessink"wel handhaven.

Wat bleek namelijk, de samenwer-
king tussen Vorden en de vestiging
in Warnsveld werd zo intensief dat
de timmerlieden, metselaars, uit-
voerders en bedrijfsleiders steeds
meer door elkaar werkten.
"Warnsveld" kreeg werk in Vorden
en omgekeerd " Vorden" in Warns-
veld. Dat ging intern overigens pri-
ma, alleen kwam het bij de klant
wat verwarrend over.

Om een voorbeeld te geven, ik
haalde in de relatiesfeer orders
binnen, waarbij de klant de in-
druk had dat de Dijkman Bouw-
groep de opdracht zou uitvoeren.

Het kwam voor dat de uitvoering
door "Rondeel Groot Roessink"
werd gedaan, dus voor de klant erg
onduidelijk. Dus voor ons van be-
lang om richting klant meer dui-
delijkheid te scheppen", zo zegt hij.

PROGRESSIE
De laatste jaren heeft "Dijkman
Bouw" een behoorlijke progressie
doorgemaakt. Daar waar vele be-
drijven in Nederland tot "afslan-
king" hebben moeten besluiten,
heeft "Dijkman Bouw" het perso-
neelsbestand in anderhalfjaar van
70 naar 90 medewerkers uitge-
breid. Jan Dijkman heeft er wel
een verklaring voor. Zegt hij: " Ik
denk in de eerste plaats dat wij
met zijn allen zoveel "know how"
in huis hebben dat wij alle soorten
werk in de bouw aan kunnen. On-
ze voornaamste bezigheid is ver-
bouwen, onderhoud, kleinschali-
ge woningbouw en soms wat gro-
tere projecten". (Tussen twee haak-
jes los van " Dijkman Bouw" is er
ook nog een werkmaatschappij
dat opereert onder de naam " Dijk-
man Projecten B.V. met o.a. projec-
ten in Doetinchem, Bprculo, Hen-
gelo e.d.)

Momenteel werkt "Dijkman Bouw"
in Warnsveld aan het plan Over-
kamp. Een woningbouwproject
met in totaal 53 woningen, waar-
van 35 koopwoningen. Een project
dat eind dit jaar klaar moet zijn.
Ook doet het bedrijf veel in kleine
werken. Verbouwingen van 5000
tot 500.000 euro, waarbij bij het
laatst genoemde bedrag niet meer
over een "klein werk" gesproken
wordt, zoals Jan Dijkman lachend
aangaf.

VERTROUWEN
"Dat het bedrijf nog steeds groeit
heeft te maken met kwaliteit en
het vertrouwen dat wij genieten.
En dat mag je niet beschamen,
want in feite koopt de klant in eer-
ste instantie alleen maar " lucht"
bij ons"! Jan Dijkman wijst in dit
verband ook op de specialisatie
van zijn bedrijf. "Boezewinkel
Bouw" heeft specifiek kennis van
restauraties. Zo wordt binnenkort
begonnen met de restauratie van
de voormalige pastorie in de Kra-
nenburg. De kerk in Warnsveld is
gerestaureerd. En dat is toch heel
wat anders dan een boerderij op-
knappen", zo zegt Jan Dijkman.
Op dit moment wordt de kennis
bij Boezewinkel nog verder uitge-
breid. Negen medewerkers (de
jongste 20 en de oudste 53) volgen

een tweejarige cursus ( op maan-
dagavond) om zich nog verder te
bekwamen. In totaal dus 90 mede-
werkers en 30 "busjes" die elke
morgen ergens naar een klus ver-
trekken. Geeft dat geen zorgen om
al die mensen aan het werk te hou-
den?

Jan Dijkman: "Geen zorgen, wel
eens bezorgd, maar dat heeft bij-
voorbeeld te maken met de bu-
reaucratie. Die wordt steeds gro-
ter. De regelgeving is veel ingewik-
kelder geworden, waardoor toch
een eenvoudige opdracht zomaar
een flinke vertraging kan oplopen.
Dat geeft organisatorisch een boel
rompslomp en is moeilijk in te
plannen. We hebben 5 HTS'ers in
dienst die zich hele dagen bezig
houden met regelgeving en prijs-
vorming", aldus Jan Dijkman.

LAAG ZIEKTEVERZUIM
De orderportefeuille bij "Dijkman
Bouw" is goed gevuld. Jan Dijk-
man: "Wij kunnen wat dat betreft
een goeie inschatting maken. Wij
weten uit het verleden hoe de
markt verloopt. Ik denk dat 60 pro-
cent van de offertes die bij ons
worden aangevraagd in een order
resulteren. Gemiddeld worden el-
ke week drie verbouwingen opge-
start", zo zegt hij. Ligt het lande-
lijk ziekteverzuim op 4 tot 5 pro-
cent. Bij "Dijkman Bouw" is dat
slechts twee procent, ongekend
laag!

Jan Dijkman: " Natuurlijk ook een
beetje geluk dat de mensen weinig
ziek zijn. Dat ze zich niet zo gauw
ziek melden heeft ook wel te ma-
ken met de Achterhoekse mentali-
teit, de werksfeer en de motivatie.
Wij werken bij ons veelal in kleine
groepjes, twee of drie man naar
een karwei. De mensen zijn dan
ook meer bij hun werk betrokken
en hebben het gevoel van "als ik er
niet ben, word ik gemist". Wat ook
meespeelt, onze medewerkers wo-
nen allemaal dicht in de buurt" zo
zegt Jan Dijkman die het als erg
prettig ervaart dat hij zijn mede-
werkers persoonlijk redelijk goed
kent. Afstand tussen het personeel
en directeur is er niet. "Ze noemen
mij allemaal bij de voornaam, dus
gewoon Jan", zo zegt hij.

Amnesty afdeling Vorden start
in september weer met de
schrijfactie. Inmiddels heeft
Amnesty een positief bericht
ontvangen over eerdere acties.

De Turkse Gülderen Baran is vrij-
gelaten. De 22-jarige Gülderen Ba-
ran werd in augustus 1995 vastge-
houden op de anti-terreurafdeling
van het hoofdbureau van politie in
Istanbul. Daar werd ze geslagen,
met ijskoud water uit een hoge-
drukspuit bespoten, geblinddoekt
en uit haar slaap gehouden. Agen-
ten randden haar aan en hingen
haar meermalen aan haar armen
op, waardoor ze aan beide armen
verlamd raakte.

Baran zat sindsdien een levenslan-
ge gevangenisstraf uit. De rechts-
zaak tegen vijf politieagenten in
verband met de martelingen werd
in 2002 stopgezet, hoewel twee
van hen bekend hadden geweld te
hebben gebruikt.

Amnesty sprong op meerdere ma-
nieren in de bres voor Baran, waar-
onder met een RSVP-actie in april
2003. Recentelijk bereikte Amnes-
ty het bericht dat Baran op 18 juni
vrij is gelaten als gevolg van een
presidentieel pardon.

Er is geen nieuws over een mogelijke
vervolging van de politieagenten
die haar gemarteld hebben.

Bart Schoenaker schutterskoning
Oranjefeest Vïerakker- Wichmond
Bart Schoenaker mag zich voor
een jaar schutterskoning van
Vierakker- Wichmond noemen.
Onder kunstlicht en zo tegen de
klok van s'avonds half elf,
schoot hij zaterdagavond de
vogel naar beneden.

Voor de 106 schutters dus einde
"verhaal" maar wel als vreugdevol-
le bijkomstigheid, de feesttent in
en genieten van een heerlijk pilsje!
De muzikale hulde die bij een
schutterskoning hoort vindt voor
Bart Schoenaker in 2004 plaats.
Deze avond werd alvorens het
vogelschieten begon, door de mu-
ziekvereniging "Jubal" aan Jan en
Else Vleming een muzikale hulde
gebracht. Jan Vleming was nl. in
2002 de schutterskoning.

Er waren deze zaterdagavond nog
een aantal activiteiten op de feest-
weide. 46 dames gingen tijdens
het vogelgooien de strijd aan om
te proberen "knuppelkoningin"
van Vierakker- Wichmond te wor-
den. Het was Maria Wenneker die
uiteindelijk de "kroon op het
werk" zette en de romp er afgooi-
de. Daarmee werd zij deze avond
de meest gevierde dame tijdens
het feestgedruis. Schutterskoning
bij de jeugd werd Martin Langwer-
den.

Het Oranjefeest wordt dinsdag-
avond vervolgd met het "Oranje-
spel", waaraan zestien teams uit
Vierakker en Wichmond zullen
deelnemen. Elk team bestaat uit
acht personen, waarvan minimaal
drie dames.De avond is verdeeld in
vier spelronden, terwijl de deelne-
mers tevens een zgn. "rode draad-

spel" voor de kiezen krijgen!
Woensdagavond 27 augustus staat
de wielerronde van Wichmond op
het programma, die begint met de
zgn. "dikke banden- race".

Donderdag 28 augustus is er in het
Ludgerusgebouw een feestavond
voor bejaarden. Vrijdag 29 augus-
tus vinden de volksspelen voor kin-
deren en volwassenen plaats. Za-
terdag 30 augustus staat een fees-
telijke optocht op het programma,
waarna het Oranjefeest in Vierak-
ker- Wichmond. Zondag 31 augus-
tus wordt de feestweek besloten
met de Oranjeloop ( 5 en 10 kilo-
meter) met start en finish op het
sportpark van Sociï.

DE UITSLAGEN VAN DE
SPELEN OP ZATERDAGAVOND:
Vogelschieten: l en schuttersko-
ning Bart Schoenaker, 2 Dick
Groot Tjooitink (kop), 3 Jan Roord-
ink (l.vl.), 4 Erik Klein Haneveld
(r.vl. na loting), 5 Bennie Nijen-
huis, (staart na loting).
Vogelgooien (dames): l en knup-
pelkoningin Maria Wenneker, 2
Bernadet Arends (kop), 3 Diane
Vrugt (l.vl. na loting), 4 Rosalie Co-
rea (r.vl. na loting), 5 Lennie Vaar-
tjes (staart, na loting).
Vogelschieten jeugd: l en schut-
terskoning Martin Langwerden, 2
Stefan Roordink (kop), 3 Martien
Langwerden (l.vl.), 4 Gertjan Lo-
man (r.vl.), 5 Maurice Roos, (staart)
Schieten vrije baan: l Herman
Groot Roessink, 2 Bennie Wol-
brink, 3 Dick Groot Tjooitink.
Kegelen dames: l Hermien Rietman,
2 Ellie Schoenaker, 3 Ria Jansen.
Kegelen heren: l Gerard Jansen,
2 Henk Jansen, 3 Gerrit Pardijs.

Marcel Bulten
wint Superklasse
Marcel Bulten is er in geslaagd
om zaterdagmiddag op het
'Delden-circuif de crosswedstrijd
in de Superklasse winnend af te
sluiten.

Met name in de klasse "recrean-
ten" zeer spannende wedstrijden,
waarbij Jan Koop uiteindelijk aan
het langste eind trok. De crosscom-
missie van "De Graafschaprijders"
die deze wedstrijden organiseerde,
had gezien de droogte van de afge-
lopen weken, bergen werk verzet
om het circuit in optimale condi-
tie te krijgen. De inzet werd be-
loond want de coureurs waren na
afloop zeer content. Mede door de
perfect verlopen jubileumcross,
begin juli, was er zaterdagmiddag
een flink deelnemersveld en een
goede publieke belangstelling.

De uitslagen in de diverse klassen
waren als volgt:
Superklasse: l Marcel Bulten 60
punten, 2 Winand Hoenink 54, 3

Rudy Boesveld 50; 4 Johannes van
Kempen 44, 5 Andre Schoemaker
44 punten.
Klasse 85 CC; l Torn Berends 57
punten, 2 Bas Klein Haneveld 57
punten.
Klasse 125 CC: l Wouter Dijkman
60 punten, 2 Christiaan Lichten-
berg 52, 3 Jasper Groot Roessink
47,4 Edwin Visser 45,5 Willem Jan
Peters 44 punten.
Recreanten: l Jan Koop 60 punten,
2 Wim Schoemaker 54, 3 Wilfred
Gerritsen 46, 4 Martijn Ketz 46, 5
Gert Michelbrink 45 punten.

De laatste clubcross van "De Graaf-
schaprijders" vindt plaats op zater-
dag 6 september.

Het is de laatste jaren niet voor-
gekomen dat tijdens de laatste
wedstrijd de beslissingen om het
kampioenschap nog moeten val-
len. Dat is thans wel het geval, in
alle 4 klassen zijn meerdere kans-
hebbers op de titel.



Vanavond
vanaf 17.00 tot 21.00 uur

van de mooiste modewinkel
van de Achterhoek

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld, (0315) 24 14 51 t/o De Radstake

BRAMS PARIS
SPIJKERBROEKEN

€22.65 2 voor 43.00
Brams Paris lengte 30-32-34-36-38

maten 29 t/m 48

VEEEEEEL SPIJKERBROEKEN
in stonewashed - zwart - superstone, v.a.

(€20.40
Brams
Brams
Brams
Brams
Brams
Brams

-€22.65
Paris:
Paris:
Paris:
Paris:
Paris:
Paris:

€24.95-€27.20-€31.30)
herenspijkerstretch
heren stretch katoen
damesstretch
dameskatoen
tuinoverall (spijker)
spijker en twill hemden

Werkspijkerbroeken
met duimstokzak,
zware kwaliteit €20,50 2 € 38.50
Sterke overalls v a €22.65
Werkbroeken - Amerikaanse overalls,
schilderskleding, kieltjes, enz. enz. enz.

Adverteren?
Vraag naar de vele mogelijkheden die Weekblad Contact kan bieden!

Telefoon (O575) 55 1O 10

•3AMNESTY
International

Support OUT fight for human rights

Geef om vrijheid
020 626 44 36 www.amnesty.nl giro 454000

HELP KINDEREN MET HERSENLETSE

"Een hersentumor! Meer onderzoek is van levensbelang

Kinderen hebben de toekomst. Maar... hoe zit het als

uw kind te maken krijgt met hersenvliesontsteking of

een hersenbloeding, een hersentumor of hersenletsel

door een ongeval? Dan wordt het écht duidelijk: er is

nog heel veel wetenschappelijk hersenonderzoek

noodzakelijk, ook voor betere preventie en behande-

ling. Helpt u de Hersenstichting Nederland? Word dan

donateur. Kijk ook op www.hersenstichting.nl

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag

telefoon 070-360 48 16

info@hersenstichting.nl

www.hersenstichting.nl giro 860 H

Grote verontrustheid onder
vrouwen in de overgang
Naar aanleiding van het Britse
onderzoek wat stelt dat gebruik
van hormonen leidt tot meer
doden door borstkanker blijkt
er bij de Nederlandse vrouw een
groot gevoel van ongerustheid
te zijn ontstaan.

Inmiddels zijn er bij Care for Women,
de overkoepelende organisatie van
overgangsconsulenten, honderden
telefoontjes van verontruste hor-
moongebruikers binnengekomen.

De Overgangsconsulente, een nieuw
beroep in de zorg, is een gespecia-
liseerde verpleegkundige die niet
alleen is opgeleid vanuit de regu-
liere geneeskunde, maar ook vanuit
de alternatieve geneeskunde. Door
de publicatie van dit onderzoek
nemen vrouwen massaal contact
op met hun Overgangsconsulente
met het verzoek om een alterna-
tief.

Care for Women is echter van
mening dat deze verontrustheid
niet geheel terecht is. Het Britse
onderzoek toont slechts aan dat
langdurig hormoongebruik uit-
eindelijk leidt tot een verhoogd

risico op borstkanker. In Nederland
is de gemiddelde therapieduur
slechts 7 maanden. Dit is te kort
om te resulteren in een verhoogd
risico.

De overgang duurt gemiddeld 7
jaar. 80% van de vrouwen krijgt te
maken met overgangsverschijnse-
len zoals opvliegers en nachtelijke
transpiratie.

In Nederland gebruiken momen-
teel ongeveer 15% van de vrouwen
in de leeftijd 50 tot 64 jaar Hor-
moon Suppletie Therapie. Dit is, in
vergelijking met de rest van Euro-
pa, laag. Ook de therapieduur van
7 maanden is in vergelijking met
andere landen kort. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat Hor-
moon Suppletie Therapie door
huisartsen met enige terughou-
dendheid wordt voorgeschreven
en voornamelijk op basis van de
indicatie overgangsklachten wordt
gegeven.

Voor meer informatie kunnen
vrouwen contact opnemen met
José La Croix, telefoonnummer
(0575)560381.

Kijk
voor

nieuws
ook op:

Bongerdbuurt nieuws
De Bongerdbuurt heeft zater-
dagavond haar traditionele
buurtfeest gehouden. Alle le-
den van de straat verzamelden
zich om half/even in de buurt-
tent.

Onder het genot van een kop kof-
fie en een heerlijke koek werd er
eerst gezellig bijgepraat.

De organisatie had voor deze
avond een 8 tal spellen voor de
volwassenen uitgezet, zoals foto's
herkennen van 'belangrijke' perso-
nen, spreekwoorden raden, puzzel
oplossen, beroepen uitbeelden,
voorwerpen tekenen en raden, IQ,
test, darten en logo's raden.

De kinderen deden spellen met de
skippybal, darten, twister en lopen
met hindernissen.

Er was grote hilariteit bij het be-
roepen uitbeelden en het tekenen
en raden van voorwerpen.

DE UITSLAG VAN DEZE
SPELLEN WAS;
Ie plaats groep l bestaande uit: Ap-
pie Wentink, Hans Jansen, Remon
Kuit, en Jorre Hertgers.
2e plaats groep 3 bestaande uit:
Dirk Kuiper, Bert Lichtenberg,
Henk Steenblik en Riek Wolsink.
3e plaats groep 6 bestaande uit:
Annette Wentink, Mandy Haver-
kamp, Angela Lichtenberg, Rachel
Besselink en Astrid Klaasen.

De avond werd verder opgevuld
met een BBQ, een drankje en mu-
ziek. Al met al heeft de hele buurt
weer een gezellige avond gehad en
kan de organisatie terugzien op
een geslaagde avond.

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk

alleen indien er

alle aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt OP de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wii ziin daarin

uw partner.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Vordense D-voetballertjes
zullen de komende week nog wel
eens een nachtje wakker liggen!

Diplomazwemmen

De jongens van het D -team van
de voetbalvereniging "Vorden"
zullen de komende week van
opwinding s'nachts nog wel
eens wakker liggen. Want om
namens Nederland mee te mo-
gen doen aan het wereldkam-
pioenschap voetbal voor D-
teams, daarvan kun je alleen
maar dromen. De Vordense jon-
gens nemen in Parijs deel aan
het toernooi om de "Danone
Nations Cup" dat van vrijdag 4
september t/m zondag 7 sep-
tember in de Franse hoofdstad
gehouden wordt.

Aan dit officieuze WK voor D-
teams nemen 32 ploegen uit de he-
le wereld deel. Een paar jaar gele
den heeft de voetbalclub "Vor-
den"contacten gelegd met Danone
Nederland B.V. Dit bedrijf sponsort
onder meer het internationale
Wim Kuijper jeugdvoetbaltoer-
nooi dat vorig weekend in Vorden
werd gehouden. Jan Borgonjen die
de contacten met Danone namens
"Vorden" onderhoudt zegt over de
invitatie voor het komende WK:
"We waren natuurlijk bijzonder
vereerd met deze uitnodiging en
aarzelden niet om direct volmon-
dig "ja" te zeggen. Ook de spelers (
leeftijd 10-12 jaar) natuurlijk
hartstikke blij en niet te vergeten
het enthousiasme bij de ouders
van de spelers.

Het ligt in de bedoeling dat we
donderdag 4 september s'morgens
al vroeg per bus vanuit Vorden
naar Schiphol vertrekken.

Daar stappen we om 9.15 uur in de
"hoge snelheidstrein" naar Parijs
waar we tegen 13.00 uur zullen ar-
riveren.We gaan dan direct naar
ons hotel om de bagage af te geven
en om ons op te frissen voor een
"rondje Parijs". Donderdagavond
vindt de loting van het WK plaats.

Er zijn in totaal vier poules. Neder-
land, (Vorden dus), zit in een poule
die is samengesteld uit de 8 beste
landen ter wereld, gebaseerd op de
Fifa- ranking van de nationale lan-
denteams.

In de poule van Nederland dus on-
der meer landen als Duitsland, Ita-
lië, Frankrijk, Brazilië, om er een
paar te noemen. Daarnaast is er
een poule met 8 uitsluitend Euro-
pese landen; een poule van acht
met Amerikaanse landen en een
poule met landen afkomstig uit
Azië.

Bij de loting wordt uit elke "grote"
poule een land getrokken, dus uit-
eindelijk ontstaan er 8 poules van
vier landenteams. Vervolgens gaan
de twee beste teams uit elke poule
over naar de laatste zestien, de
nummers 3 en 4 uit de poule spe-

len vervolgens om de plaatsen 17
t/m 32. In dit gedeelte van het toer-
nooi wordt er volgens een knock-
out systeem gespeeld.

Het toernooi is zo ingedeeld dat,
hoe de eindrangschikking er ook
uit zal zien, dat alle 32 teams ze
ven wedstrijden spelen t.w. op vrij-
dag 5 september drie wedstrijden
en op zaterdag 6 en zondag 7
september twee wedstrijden. De
finale wordt deze zondagmiddag
in het stadion "Pare de Prince"
gespeeld.

Na afloop van het toernooi staat er
op de zondagavond een grote par-
ty gepland. Dus zullen de jongens
die zondagavond ongetwijfeld
niet al te vroeg in bed komen. Bo-
vendien weinig nachtrust want op
de maandagmorgen staat al bij-
tijds het "tweede rondje Parijs" op
het programma. Daarna met de
trein terug naar Nederland waar
men op die maandagavond tussen
20.00 en 21.00 uur op Schiphol
hoopt te arriveren.

En van daaruit weer met de bus
terug naar Vorden. We hebben het
onderwijzend personeel al op
voorhand ingelicht dat ze op dins-
dagmorgen met een slaperig
gezicht op school zullen verschij-
nen", zo zegt Jan Borgonjen la-
chend.

Boedeldag € 2500,-
voor de Dorpskerk
De Veilingcommissie hield af-
gelopen zaterdag weer één van
haar regionaal zeer bekende
boedeldagen, waarop de vele
gedurende het laatste jaar in-
gezamelde spullen aan de man
gebracht werden.

Ook nu weer in het buurtschap
Linde op boerderij "De Bone-
kamp". Met hulp van verscheide
ne, vooral Lindese vrijwilligers,
werd al vroeg begonnen met het
opbouwen van verschillende kra-
men met daarop velerlei goede-
ren, zoals speelgoed, snuisterijen,
huishoudelijke hebbedingetjes,
boeken, platen, stoffen en gordijnen.
Ook een ruime keus in meubilair
in allerlei soorten en maten. Dit
geheel werd aangevuld met een
gezellige koffie en limonadehoek,
en omlijst met gezellige muziek
door een "trekzakartiest".

Toen om negen uur het terrein
werd geopend had zich inmiddels
al een groot aantal mensen voor
de ingang verzameld.die enthou-
siast de gezellige kraampjes "over-
liepen". Er werd direct al goed ver-
kocht, alle kraammensen deden
goede zaken. Opvallend was ook
dit keer weer de grote belangstel-
ling voor het meubilair. Er moes-
ten blijkbaar nogal wat studenten
voordelig van kamerinrichting
voorzien worden!

Ook de stoffenkraam, de boeken
en de lijstenkraam stonden volop
in de belangstelling. De (koop)
stemming onder de talrijke bezoe
kers, naast vele Vordenaren ook
veel vakantiegangers van heinde
en verre, was prima.

Het weer was er ook naar, op en-
kele spetters na bleef het droog.

(Vorig jaar eindigde de boedeldag
met onweer en geweldige plens-
buien). Toen dan ook tegen drieën
de kas werd opgemaakt was het
bestuur zeer content met een op-
brengst van ruim € 2500,-. Dit be
drag wordt, zoals gebruikelijk,
weer bestemd voor de monumen-
tale Dorpskerk, met name voor
het herstel van een aantal glas-in-
loodramen.

Het bestuur blijft actief bezig,
want naast het wekelijks inzame
len, wordt elke eerste zaterdag-
morgen in de maand op dezelfde
locatie meubelverkoop uit de aan-
wezige voorraad gehouden. Verder
staan er in het najaar weer een
grote veiling (4 oktober) en boe-
kenbeurs(18 oktober) op de rol.
De Veilingcommissie houdt zich
aanbevolen voor verkoopbare en
veilingwaardige goederen.

In het zwembad "In de Dennen"
slaagden de afgelopen week de
volgende personen voor het zwem-
diploma 'A': Sven Zweverink, Daan
Boerlage, Mare van der Linde,
Isching Pot, Jorick Benjamins, Ver-
onique Rietveld en Stefan te Riele.

Diploma 'B': Britt Wolfhagen, Sha-
ron Stapelbroek, Jeroen Rietman,
Youri Pardij s, Tessa Bruggink, Boaz
Spaan, Margot Golstein, Bram en
Fleur Houwen, Maurice van Zuile
kom, Dian Lenselink, Michelle
Lichtenberg, Julia Helmink, Ymke
Buijk, Jalco Ijlen, Renate Korten,
Rachel Waarle, Rowijn Burghout,
Chantal Mullink, Stefan en Pau-
lien te Riele, Sander en Jerqen

Rosendaal, Aniek van Gelder en
Eske Hurenkamp.

Voor 'C' slaagden: Christiaan Mat-
thews, Daniël Raap, Lisette Kettele
rij, Irene Menkveld en Anouk Riet-
man. Voor "zwemvaardigheid":
Lars Temming, Mieke Jansen,
Fleur Verstegen, Astrid Vromans,
Mathijs Bruin, Irene Olthaar, Li-
bard ten Pas, Loes en Bram Klein
Haneveld, Pommelien en Caesar
Hovenkamp. Voor "snorkelen": An-
nette en Bram Bosma, Jip Groot-
veld, Saskia Gudde, Femke v.d. To-
ren, Lisette Arfman, Anne Gudde
en Gerdien Robbertsen. De jonge
lui werden opgeleid door Ernst Jan
Somsen.

Vierde pleinmarkt
op 7 september in Vierakker
De restauratie van het priester-
koor, de ruimte waarin zich het
hoofdaltaar bevindt, is eind
2002 voltooid, maar er blijft
nog heel veel over om in de
St. Willibrorduskerk te restau-
reren.

Er is dus nog steeds veel geld nodig
om de komende jaren tot een
mooie afronding van de restaura-
tiewerkzaamheden te komen. On-
geveer 30 vrijwilligers zijn daarom
weer begonnen om de pleinmarkt
voor te bereiden. Doel is zoveel

mogelijk Euro's bij elkaar te sprok-
kelen om de voortgang van de res-
tauratie te waarborgen.

De prachtige en unieke kerk is dat
ook waard, want het is een monu-
ment waarop elke Vordenaar trots
mag zijn.

Kom daarom gerust zondag 7 sep-
tember na de hoogmis even langs
bij de pleinmarkt vóór de kerk. Dit
jaar zijn o.a. veel spullen ingebracht
door de fraters uit Borculo, omdat
het klooster daar is gesloten.

Weinig spanning bij strijd om WK-titel Zijspannen

Vorden heeft een
Wereldkampioen!
Afgelopen zondag werd in Lich-
tenvoorde de voorlaatste wed-
strijd voor het WK zijspannen
gereden.

Met 3 plaatsgenoten in het 'bak-
kie' werd het ook een beetje een
Vordense aangelegenheid.

Zo reden Bart Notten jr. en zijn rij-
der Wim Janssen enkele punten
bij elkaar door in de eerste man-
che vijftiende te worden. De twee
de manche verliep minder vlek-
kenloos doordat in de eerste ronde
al de demper los zat. Toch konden
zij hun dertiende plaats goed vast-
houden tot de laatste ronde; toen
vloog de demper er helemaal af en
moesten zij het strijdtoneel verla-
ten. Met een totaal van 46 punten
staan zij nu in de top 25 van de we
reld.

Gerwin Wijs en zijn Duitse rijder
Marko Happich stonden voordat
de GP van lichtenvoorde van start
ging nog 8e in de stand. Toch stre
den zij nog mee om de vijfde
plaats in het eindklassement. Na
een opstopping bij de start van de
eerste manche vertrokken zij van-
uit het achterveld. Gelukkig laat
het duo het hoofd niet snel han-
gen en konden zij zo nog enkele
plaatsen winnen wat resulteerde
in een 12e plek.

De tweede manche begon al een
stuk beter. Na de start lagen ze op
een zesde plek maar vonden dit
nog niet voldoende. Na een span-
nende strijd met hun grote con-
currenten werden zij op plaats
vier afgevlagd. In de eindstand
staan zij nu zevende en is er theo-
retisch gezien nog steeds kans op
de vijfde plek. Aanstaande zondag
kunnen Gerwin en Marko trou-
wens Duits kampioen worden. Zij
staan enkele punten voor Daniël
Willemsen en Kaspars Stupelis die
dus ook nog kampioen van Duits-
land kunnen wnrden

Kaspars Stupelis, die uit Letland
komt maar tijdelijk in Vorden
woont, staat dit jaar voor het eerst
in de bak bij Daniël Willemsen.
Vorig jaar reed Kaspars met zijn
toenmalige rijder nog bij de onder-
ste helft van het klassement. Dit
jaar zou voor hem een leerjaar
worden zodat hij volgend jaar met
Daniël voor de titel zou gaan.

Dat leerjaar liep anders dan de
meeste van tevoren hadden ge
dacht.

Voor de start van de GP van Lich-
tenvoorde stonden zij 76 punten
voor op hun grote concurrent Ser-
gis/ Verbrugge. Dat betekende dat
zij één manche-overwinning no-
dig hadden om de wereldtitel bin-
nen te halen.

Na een supersnelle start, van de
eerste manche, ging het Lochems/
Vordens duo als eerste de bocht
door gevolgd door Sergis/Verbrugge
en de rest van het cross-circus. De
spanning was van de gezichten
van de vele bezoekers af te lezen.
Het leek erop dat 'Daan' en Kas-
pars niks geen last hadden van
spanningen, daar zij met gemak
wegreden van Sergis/ Verbrugge.

Na ruim 35 minuten ploeteren
door het zware zand van circuit
'De Schans' werden zij als eersten
afgevlagd en werden zodoende na
de eerste manche al wereldkam-
pioen! Meteen werd er een feestje
gebouwd bij kamp Willemsen.
Toch moest er nog een manche
verreden worden. Deze tweede
manche was duidelijk te zien dat
Sergis/ Verbrugge er vrede mee
hadden dat zij dit jaar eens geen
wereldkampioen zullen worden.
Na een wederom perfecte start van
Willemsen/ Stupelis streed het duo
uit Letland/ België niet eens meer
om de eerste plaats. Willemsen/
Stupelis dus weer eerste en Sergis/
Verhmpw tweede
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Vakkundig personeel dat di-
rect kan worden ingezet is
schaars. Toch is dat precies
wat wij bieden. AB Oost is
dé personeelsvoorziener
voor bedrijven in Drenthe,
Overijssel, Flevoland en
Gelderland die op zoek
zijn naar (tijdelijke)
ingewerkte medewerkers.
We zijn actief in de
agrarische sector, waar-
onder de melkvee-, varkens-
en pluimveehouderij,
tuinbouw en akkerbouw,
maar ook in de bouw, grond- •
, weg- en waterbouw, metaal-
sector, groenvoorziening en de
transportsector.
Al zo'n 40 jaar schakelen
bedrijven in deze sectoren met
succes onze gemotiveerde en
flexibele medewerkers in.

Ben je net van school
en wil je graag het
rietdekkersvak leren?

A B o«s»
Bedrijfsverzorging

Dan zijn wij op zoek naar jou!!!
Voor een rietdekkersbedrijf zijn wij op zoek naar een jongeman (-vrouw)

die dit vak graag wil leren. Het betreft werk voor een langere periode,
waarschijnlijk enkele jaren.

Je bent enthousiast en kunt zelfstandig werken. Een opleiding VMBO is
een pre. Dat je geen last hebt van hoogtevrees spreekt voor zich.

Onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer
goed! Naast een uitstekend salaris zijn zaken als kilometervergoeding
en verstrekking van werkkleding goed geregeld. Daarnaast is er de
mogelijkheid om deel te nemen aan ons pc-privé-project.

Interesse?
Neem dan contact op met AB Oost op telefoonnummer

0900-9896 en vraag naar kantoor Zelhem. Langskomen kan na-
tuurlijk ook. Ons adres is: Hummeloseweg 16 in Zelhem.

Larehse ke/rmis b i r :

D A N C M N

Zaterdag:
Balustrade zaal : Tilt

Café: Après Ski
Funbar: Freaky Piano Party

Dance kelder : Dance, Trance en R&B
Caribbean Feesttent: Schuimparty !!!

DISCOTHEEK

r//]
Zondagmiddag:

Balustradezaal: JOVINK
Café: Après Ski

Caribbean Feesttent: Costa Party

g. Zondagavond:
^ Balustradezaal : MILL STREET

Funbar: Freaky Piano Party
Café : Après Ski

Dance Kelder : Dance, Trance en R&B

Maandagmiddag:
Balustradezaal : Zingende fresia's

Café : Après Ski
Caribbean feesttent: Costa Party

Maandagavond:
Balustradezaal : Fragment

Café : Après Ski
Dance kelder: Dance, Trance en R&B

WWW.WITKAIVIP.COIVI
Let op !! Tijdens Hét kermiswee^nd
ƒ/_ rijden dé discobussen niet\!\\\.

Uanssehool
Bouman

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

in de volgende plaatsen:

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

Woensdag-
vrijdagavo

Hengelo (Gl,

Zond
Steender

Maandagavo
Steender

Dinsdagavoi
Alm

Zaal „Wolbrink"
inschrijving stijldansen
vrijdag 29 augustus en 5 september
van 19.00 tot 20.00 uur.

Zaal „De Seven Steenen'
inschrijving stijldansen
zondag 31 augustus en 7 september
van 19.00 tot 20.00 uur.

Zaal „De Seven Steenen"
open les
maandag 8 september aanvang 20.00 uur.

Zaal „De Nieuwe Aanleg"
open les
dinsdag 9 september aanvang 19.30 uur.

Telefonische inschrijving en informatie mogelijk dagelijks vanaf 18.00 uur
op telefoonnummer (0575) 5724 62 • Inschrijfgeld € 5-p.p.

NAJAAR-
SHOW

WORKSHOPS
SHOPPING

" 't BUYTEN"

Gaanu1 nodigen wij u uit voor on/c.' najaar-uiow waar wij een uitgebreid a s s o r l i n u - n l

workanopfl en deCOratieartiJzelen presenteren met nu reeds een bl ik- op ile w i n t e r -

workshops.

Vrijdag 29 a u g u s t u s van l I .00 - 2 l .00 uur

Zaterdag 30 a u g u s t u s van 1 1 . 0 0 - l 7.00 uur

Zondag 31 augustus van l l .00 - 17.00 uur

Maandag l teptemlwr van 1 1 . 0 0 - 21.00 uur
Tijdens deze dagen d e m o n s t r a l i e s met h r t \va\en van ro/en.
l let assortiment workshops varieert van werkstukken met wilg, lood, diverse natuurli jke
materialen en bloemen geschikt voor binnen en / of buiten.
Voor (personeels) verenigingen en bedrijven verzorgen wij ook thema dagen / avonden.
U kunt ons iedere vrijdag en zaterdag van 9.30 - 16.00 vrijblijvend op ons adres he/oeken.
Op andere dagen en / of avonden is dit na telefonisch overleg eveneens mogelijk.

mulderslag "'t BUYTEN" Torenallee 6 6999 DD Hummelo Telefoon 0314-383561



Internationale jongerengroep
aan het werk op Hackfort

Achttien jongeren hebben op
dinsdag 19 augustus Vereniging
Natuurmonumenten meegehol-
pen met het beheer van het
Parkbos op Hackfort.

Deze activiteit was een onderdeel

van het programma dat de Rotary
Zutphen voor hen organiseerde.

De deelnemers kwamen uit zeven-
tien landen waaronder Slovenië,
Portugal, Polen, Turkije en Italië.
Zij logeerden een week bij gast-

gezinnen in Zutphen. In het park-
bos van Hackfort hebben zij
braamstruiken verwijderd, bomen
opgesnoeid en de wandelpaden
opgeknapt, waaronder ook die
naar het bruggetje bij de water-
molen.

Passchier haarmode gevestigd
aan de Spalstraat in Hengelo Gld

Spalstraat 17. Duidelijk te zien:
Hier is Passchier haarmode ge-
vestigd. Een nieuwe locatie. Een
prachtig pand voor een kapsa-
lon, geheel ingericht naar de nu
geldende Arbo-normen, voorzien
van klimaatcontrol, zodat er
zowel in de zomer als 's winters
een aangename temperatuur
heerst.

Alles is er aan gedaan om de klant
zich prettig te laten voelen. De
ruime opstelling van het moderne
interieur met 9 plaatsen valt direct
op. Iedere klant, die even moet
wachten, kan zelf een kopje koffie
pakken bij de Espresso-bar en

wachten in de tomaatrode wacht-
fauteuils.

De meegenomen kleintjes kunnen
zich uitstekend vermaken in de
kinderhoek.

De kapsalon is uitgevoerd in brui-
ne houttinten, met accenten in
aluminium en lime-groen.

Daarmee wordt ingespeeld op de
laatste trends. Een bezoek aan de
kapper moet een aangename be-
zigheid zijn. Ook voor een ge-
zichtsbehandeling of make up
kunt u bij Passchier haarmode
terecht in de schoonheidssalon.

Frans en Yvonne Passchier zijn in-
middels al weer 25 jaar in Keijen-
borg en 10 jaar in Hengelo geves-
tigd. Beide houden de ontwikke-
lingen in het kappersvak scherp in
de gaten en de medewerksters
worden getraind door bekende en
erkende kappers.

Hiervoor is Frans en lid van het
"Kappercollectief'. De leden zijn
collega.s uit de Achterhoek en
Twente Samen met hun mede-
werksters, Cindy, Desiree en Geer-
tje, kunnen Frans en Yvonne nog
meer dan voorheen hun klanten
in een aangename en ontspannen
sfeer ontvangen.

Open repetitie
Gospelkoor Inspiration
De vakanties zijn weer voorbij
en de repetities gaan weer be-
ginnen. Men start het nieuwe
seizoen op woensdag 10 sep-
tember met een open repetitie.
Een avond waar iedereen die
van zingen en gospels in de
breedste zin van het woord
houdt kan komen kijken, lui-
steren of meezingen. De open
repetitie vindt plaats in basis-
school het Hoge . Kom ook ge-
nieten van hartverwarmende
liederen en proef de gezellige
sfeer.

Gospelkoor Inspiration bestaat op
dit moment uit circa 20 enthou-
siaste mannen en vrouwen tussen
30 en 55 jaar uit de regio Vorden,
Zutphen en Doetinchem. Men
zingt meerstemmige gospelliede-
ren in diverse talen en stijlen on-
der inspirerende leiding van diri-
gent Piet Piersma. Men maakt
daarbij steeds vaker gebruik van
ondersteuning door een orkest-
band. Nieuwe leden, graag ook
mannen, zijn van harte welkom
en wanneer je liever met een ins-
trument liederen begeleidt zijn er
ook mogelijkheden genoeg.

Collecte Kankerbestrijding:

Je geeft om elkaar
In de week van 1-6 september
komt de collectant van de Ne-
derlandse Kankerbestrijding/
Koningin WUhelmina Fonds
(KWF) weer met hun lijst/bus bij
u aan de deur.

Alle huishoudens krijgen tevoren
de KWF-collectefolder in de bus.
De folder biedt informatie over aci-
tiviteitne ten bate van de kanker-
bestrijding en kan bovendien als
poster worden opgehangen. Doet
u mee met het nationale gebaar en
hang de poster op! Want alleen sa-
men kunnen wij iets betekenen in
de strijd tegen kanker. Je geeft om
elkaar, want kanker raakt ieder-
een. De collectanten halen geld op
voor meer wetenschappelijk on-

derzoek, opleiding, voorlichting
en begeleiding van patiënten en
hunnaasten. Uw steun is onmis-
baar. Het KWF krijgt geen over-
heidssubsidie.

Wie de collectant mist, kan eengift
overmaken op giro 26000. ledere
collectant kan zich legitimeren.
Het KWF is te herkennen aan de
Rode Krab en aan het Keurmerk
van het Centraal Bureau Fondsen-
werving.

Wie vragen heeft over kanker en
kankerbestrijding kan bellen met
de Hulp- en Informatielijn van het
KWF (gratis) 0800 - 022 66 22 of sur-
fen naar
www.kankerbestrijding.nl

Tïiij s van Amerongen 4e op NK
In het Drentse Dalen Thijs van
Amerongen knap 4e op het NK
Op een zware omloop kwam
Thijs in een kopgroep van 18
renners terrecht, hierin zaten
alle favorieten, in de finale van
deze 140 kilometer durende
cours reden er uiteindelijk 8
renners weg naar de finale.

Door een hoog tempo gemiddeld
42 kilometer per uur en een zware
wind viel de kopgroep uitelkaar.
Vele kanshebbers moesten voortij-
dig passen, Thijs kon tot aan de
streep goed mee, hij behaalde voor
hem het maximale uit deze wed-
strijd en werd 4e. Een topuitslag
voor een eerste jaars junior.

De uitslag van de wedstrijd was l
Tom Leezer, 2 Cornelis van Ooy-
en, 3 Tom Stamsnijder (zoon van
oud prof Hennie Stamsnijder) Tom
van Duimen van de Doetinchem-
se wielerclub werd 5e.

Aanstaande woensdag rijdt Thijs
de nationale kampioenschappen
tijdrijden in Bergeijk, met zo"n
vorm zal hij ook hier hoog eindi-
gen.

De nationale coach Egon van Kes-
sel heeft Thijs geselecteerd voor
negen dagen Italië, hier zal hij een
meerdaagse rijden en 2 klassie-
kers, als de school het toelaat zal
Thijs hier dan ook zeker aan het
vertrek staan.

Zijn buurjongen Richard Sleumer
deed het ook goed, hij reed in
Zwolle naar een 3e stek bij een
nieuwelingen wedstrijd, de gehele
wedstrijd waren ze met hun vie-
ren vooruit.

Door scherp te spurten pakte hij
voor zijn moeder de eerste bos
bloemen uit zijn wielercarriere
mee. Ie in deze wedstrijd was
Remco van Dijk en 2e Ismael Kip.

Actie Kerkpleinmarkt
Tijdens de Kerkpleinmarkt in
Vierakker, zijn er optredens van
de Warnsveldse Country Line
Dancers op de parkeerplaats
voor het Ludgerusgebouw in

Vierakker. De oefenavond van
de Country Line Dancers is
iedere maandagavond ook in
het Ludgerusgebouw. Kijk ook
op www.country-wcd.com

HVG Vorden Dorp P.V. Vorden
2 september fietstocht bij 'de Voorde'.
17 september mevr. Hannie Poe-
iert uit Laren (Gld.). Zij brengt ei-
gen geschreven liedjes, gedichtjes
en verhalen. Afsluiting mevr. Tiny
Ridderhof.

De wedstrijd vanaf Lommei over
een afstand van 125 kilometer
leverde de volgende uitslag op:
A en A Winkels l, 5, 6, 11, 16, 17;
M. Tiemessen 2; H. Eykelkamp 3,4,
7, 8, 9,10,12,13,14,15,18,19, 20.

Pyama- Party
Zondagmiddag 31 augustus kan er
voor de laatste keer in het zwem-
bad 'In de Dennen' gezwommen
worden. Het badpersoneel wil er
ppn 'snpttprpnrlp' spi7oensafs1iii-

ting van maken, waarbij een op-
roep wordt gedaan om die middag
gekleed in pyama te water te gaan.

Voor de 'origineelste' kledij worden
enkele leuke prijzen beschikbaar



Hengelose Broderie 2003
en kinderrommelmarkt

zondag 31 augustus
van 11.00 tot 18.00 uur

Diverse winkels geopend vanaf 12.00 tot 17.00 uur
Museum 1940-1945 open van 11.00 tot 18.00 uur

100 kramen Voor de kinderen

kindervrijmarkt

dweilorkest
een luchtkussen, draaimolen,

mini-trein en een clown
oude ambachten

hobby/rommelmarkt

demonstratie

Militaire Wielrijders
1940-1945

Gewoon Jansen



BESTSELLER! 'De profiteerweken gaan
van start met kortingen

tot 50 procent/'

BESTSELLER!

Hollandse
Broccoli
500 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPE

El Descanso
Cabernet
sauvignon
of Chardonnay
Fles 75 cl.

50% KORTING

Rosbief
100 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

30% KORT|NG

Varkenshaas
kort
500 gram

PROFITEER
WEKEND

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER f

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

40% KORTING

Edet
Toiletpapier
Friendly
Pak 24 rollen ABT

20% KORTING

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPE

i
GEGARANDEERD
MERGENS
5OEDKOPER

Douwe
Egberts koffie
Aroma rood
Snelfilter, grove
maling of bonen
Pak 250 gram ̂

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

50% KORT|NG

PLUS
Aardappelen
Berber. Nieuwe oogst
Zak 5 Kilo 3*4?

BESTSELLER!

Pepsi Cola
Regular,
light of
Max
Fles 150 cl.

30% KORT|NG
GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

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

wordt direct aan u terugbetaald. rundergehakt
Kilo AA9T

GEGARANDEERD

ERGENS
DKOPER

40% KORTING

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vr'Jda9 8.00-21 .00 7242 EC Lochem vriJda9 8.00-21 .00

Tel 0573 - Zaterda9 8-«M8.00 ™ zaterdag 8 00-20 00

35/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. De genoemde kortingspercentages kunnen incidenteel hoger uitvallen. Geldig van donderdag 28 t/m zaterdag 30 augustus 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

::PLUS Opgeteld de beste!
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Hartelijk welkom in de
Warnsveldse feestweek 2003!
De Warnsveldse feestweek
opent met een geweldige klap-
per! Juist, we hebben het over
de gondelvaart. Dankzij de in-
zet van de bouwers zal dit eve-
nement weer plaatsvinden op
29 en 30 augustus a.s.

De gondelvaart werd zoals bekend
het laatst gehouden in het millen-
niumjaar 2000 en toen werd afge-
sproken deze in het vervolg om de
drie jaar te herhalen.
Bouwers bedankt, fantastisch dat
het weer gelukt is om deze Warns-
veldse traditie voort te zetten!
Maar er is meer en wat de Warns-
veldse feestweek zoal aan activitei-
ten te bieden heeft leest u in het
programma dat is opgenomen in
deze krant. Het verheugt ons bij-
zonder dat de braderie weer terug
is in de feestweek. De Onderne-
mersvereniging en in het bijzon-
der de Braderiecommissie zijn wij
daarvoor zeer erkentelijk. Ook de
Warnsveldse horeca laat zich niet
onbetuigd.
De uitbaters van "De Tamboer",
"De Pauw" en "Het Eethuus"heb-
ben het initiatief genomen om de
feestweek een extra muzikale im-

i

puls te geven. Daartoe wordt bij
"De Tamboer" en "De Pauw" op de
avonden van de gondelvaart en tij-
dens de braderie een podium ge
plaatst met daarop live-muziek.
Een prima initiatief dat de sfeer en
gezelligheid beslist zal verhogen.
En op zondag 7 september geeft

ons Warnsvelds Mannenkoor een
ochtend- en middagconcert in de
hal van het gemeentehuis. Goede
wijn behoeft geen krans! Dan is er
nog de prachtige kunstexpositie
in de hal van het gemeentehuis en
ook op het terrein van het GGNet
vinden dit jaar weer diverse festi-

viteiten plaats die zeker een be-
zoek waard zijn. Wij danken een
ieder die ook dit jaar weer een bij-
drage levert aan het welslagen van
de Warnsveldse feestweek!

Bestuur Stichting Gondelvaart Warns-
veld en Coördinatiecommissie Feestweek.

PROGRAMMA 2003
(Wijzigingen voorbehouden)

Vrijdag 29 augustus 2003
Vanaf 19.30 uur Voorprogramma, optreden van jazzband Bourbon
Vanaf 21.00 uur GONDELVAART

Muziek podium Rijksstraatweg

Zaterdag 30 augustus 2003
Vanaf 09.00 uur Waterspektakel op de Berkel
Vanaf 11.00 uur Skeeler wedstrijden op parcour wielerronde
Vanaf 12.30 uur Wielerronde (parcour Kremerskamp-Oranjelaan-

Laan 1940-'45-Schoolplein)
12.00-16.00 uur Spelaktiviteiten voor de jeugd op de Dreiumme
Vanaf 19.30 uur voorprogramma "tobbedansen op de Berkel"
Vanaf 21.00 uur GONDELVAART

Muziek podium Rijksstraatweg

Zondag 31 augustus 2003
Waterspektakel op de Berkel

Vanaf 13.00 uur Darttoernooi "De Tamboer"

Maandag l september 2003
08.30-12.30 uur Kunstexpositie in het gemeentehuis

Dinsdag 2 september 2003
08.30-12.30 uur Kunstexpositie in het gemeentehuis
13.00-17.00 uur Biljarttoernooi 10+ over rood in "de Pauw"
13.30-23.00 uur Feestprogramma GG-Net

diverse aktiviteiten tuinfeest, braderie, kinderspelen,
muziekoptredens, klein circus, dans-feestavond
"The Buffoons", Vuurwerk.

Woensdag 3 september 2003
09.00-22.00 uur Kunstexpositie in het gemeentehuis
14.00-17.00 uur Kinderrommelmarkt Molenstraat
14.00-22.00 uur Braderie (optreden dweilorkest)
vanaf 19.00 uur Koetsringsteken "de Tamboer"

Donderdag 4 september 2003
08.30-12.30 uur Kunstexpositie in het gemeentehuis
13.00-17.00 uur Büjarttoernooi 10+ over rood in "de Pauw"

(bij voldoende deelname)

Vrijdag 5 september 2003
08.30-12.30 uur Kunstexpositie in het gemeentehuis
13.00-17.00 uur Finale biljarttoernooi 10+ over rood in "de Pauw"

Zaterdag 6 september 2003
07.00-17.00 uur Vrijmarkt Rijksstraatweg
11.00-16.00 uur Kunstexpositie in het gemeentehuis

11.30-12.45 uur "Oud-papier-concert" Warnsvelds Mannenkoor
14.30-15.45 uur "Oud-papier-concert" Warnsvelds Mannenkoor

De commissie wenst
u veel feestweekplezier!



DIJKMAN BOUW
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

Adverteren?
Vraag naar de vele mogelijkheden die Weekblad Contact kan bieden! Telefoon (O575) 55 1O 10

DE MEEST l/
UITGEBREIDE IX LLEKTIE

Wevo d ruk

CEES BOEK

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 51 23 06

Fax(0575) 54 54 92

Winkelcentrum Dreiumme

Tel./Fax (0575) 52 72 51

MARCEL'
Winkelcentrum Dreiumme 27-29

7232 CN Warnsveld

Telefoon (0575) 52 16 09

TIJDENS DE FEESTWEEK VAN WARNSVELD 200$ WORDEN ER EENAANTAL
ACTIVITEITEN GEORGANISEERD IN DART-CAFE-BILJART DE TAMBOER.

Vrijdag 29 augustus vanaf 21.00 uur WARNS POP Ie editie; 2 muziekpodia op de Rijksstraatweg georganiseerd
door De Tamboer in samenwerking met De Pauw en Het Eethuus.
Zaterdag 30 augustus vanaf 21.00 uur WARNS POP vervolg.
Zondag 31 augustus is De Tamboer open vanaf 12.00 uur voor een gnx>ts opgezet dart tournooi, maximaal
38 deelnemers kunnen deelnemen aan dit evenement, de inschrijving sluit om 12.45 uur. Er zijn geldprijzen vcx>r
de winnaars en de verliezersronde. De organisatie is in handen van de nieuwe dartverening De Tamboer.
Woensdag 3 september wordt er 's avonds tijdens de braderie door de Shetland menners "Klein maar fijn" uit
omgeving Hall en Voorst en de Carrouselgroep "Aanspannen en Rijden" 's avonds vanaf 19.00 uur een wedstrijd
ringsteken georganiseerd met een 10-15 tal paard en wagens. Eén poort met een ring wordt ter hoogte van
Wolter en Dros geplaatst, een tweede poort met komt ter hoogte van bloemsierkunst Kok en de derde in de nabijheid
van De Tamboer. Een aantal mensen uit het publiek zal af en toe uitgenodigd worden om in de wagens plaats te
nemen en ook eens een poging te wagen een ring te steken. Dit evenement wordt officieel geopend door een nog
niet nader te noemen prominente Warnsvelder. Op het terras van De Tamboer
speelt deze avond vanaf 19-30 uur een super swingend
dweilorkest met aanstekelijke muziek en een bijzondere
enthousiaste wijze van spelen.
Vrijdag 5 september wordt er wederom een
bonenstok biljart toernooi georganiseerd waarvoor
men zich kan inschrijven tot 19-30 uur.
Zaterdag 6 september tijdens de jaarlijks terug-
kerende vrijmarkt is De Tamboer al vanaf
's morgens 9-00 uur open.

De dart vereniging De Tamboer en café De Tamboer
wensen alle Warnsvelders een gezellige feestweek toe.

Café-Biljart "De 1

7231

en Fred QotT
m.MHU.-K S l - S i

Hét adres
voor uw lunch of diner!

De feestweek Warnsveld
u moet er geweest

zijn om er over
mee te praten!



Dorpsfeest Warnsveld 2003 weer als vanouds

Gondelvaart stralend
hoogtepunt van feestweek
Warnsveld gaat weer een feest-
week van allure tegemoet.
Hoogtepunten van dit jaar zijn
ongetwijfeld de gondelvaart op
de Berkel en de braderie die
weer in de feestweek wordt ge-
houden. De organisatoren heb-
ben voor een bruisend pro-
gramma gezorgd dat tussen 29
augustus en 7 september veel
belangstellenden naar Warns-
veld zal brengen. Maar ook de
grote vrijmarkt op 6 september
zal veel bezoekers trekken.

GONDELVAART
Vrijdag 29 augustus begint de fees-
tweek met de Gondelvaart 2003.
Na drie jaar zijn de gondels weer
terug van weggeweest. In 2000 kon
vanwege het slechte weer slechts
een dag gevaren worden. Natuur-
lijk hopen de organisatoren, deel-
nemers én het publiek op twee
perfecte vaardagen met helder
weer, weinig wind en een aange-
name temperatuur. Gepland zijn
vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus
als vaardagen. Bij slecht weer zal
naar het weekend van 5 en 6 sep-
tember worden uitgeweken

Wat het publiek, zittend op de tri-
bune of staand langs de Berkel bij
de Berkelvonder achter het ge-
meentehuis, die dagen te zien
krijgt is nog geheim. Al maanden-
lang wordt in alle stilte aan de
bouwsels gewerkt. Wel is bekend
dat er grote en imposante bouw-
werken over de Berkel geroeid
gaan worden.

Voor de bouwers en bouwsters
hangt er veel van af, want er zijn
prijzen te winnen voor originali-
teit, uitvoering en presentatie.
Maar het gaat vooral om de eer;
met de ploeg de mooiste gondel te
hebben gebouwd. En de traditie

wil dat de winnende ploeg na af-
loop het feestbier uit de gewonnen
beker drinkt. Uiteraard worden al-
le gondels elk met honderden
maxi-waxinelichten in bijpassen-
de bierglazen verlicht. Zo'n vijf-
duizend vlammetjes zullen dan in

de schemering twinkelen en een
sprookjesachtige sfeer scheppen.
De gondels varen vanaf negen uur
twee maal langs de tribune, zodat
iedereen de varende sprookjes aan
twee kanten kan bewonderen.
Juist het varen in de schemering

met levende vlammetjes maakt de
Warnsveldse gondelvaart zo char-
mant en uniek. Voor de acht gon-
dels vaart de Fluisterboot uit
Zutphen als openingsboot. Leden
van de Dahliavereniging 'De Ama-
teur' zullen de fluisterboot omto-

veren tot een varend bloemstuk.
Dan volgen: GLTO, Buurtvereni-
ging Kremerskamp / Verzetslaan,
GGNet / Spectrum, Openbare Wer-
ken Warnsveld. Warnsvelds Man-
nenkoor, Jongerengroep The Clan,
Vrijwillige Brandweer Warnsveld,
en als laatste De Doorzetters
(Horst & Co).

BRADERIE
De braderie die al weer jarenlang
rond de oude Martinuskerk wordt
gehouden is altijd al een bijzonde-
re attractie geweest. De plaatselij-
ke ondernemers die de braderie
organiseren wisten elk jaar weer
een groot aantal ondernemers en
standhouders naar Warnsveld te
krijgen. Ook het publiek komt
graag naar de sfeervolle braderie
die in Warnsveld al een lange tra-
ditie heeft. Dat publiek heeft ook
een duidelijke voorkeur voor de
tijd waarop de braderie gehouden
wordt en de feestweek scoort hoog
wat dat betreft.

Daarom hebben de organisatoren
besloten dit jaar de jaarlijkse bra-
derie, in plaats van die in de voor-
zomer te houden, weer in de fees-
tweek te zetten. Op woensdag 3
september is het dan zover. Vanaf
zes uur zal rond de Martinuskerk
en in de Rijksstraatweg het weer
gezellig zijn.

De groots opgezette braderie met
tientallen, sfeervol verlichte kra-
men zal ongetwijfeld veel volk
trekken. Muziek, een hapje, een
drankje op een van de terrassen en
het ontmoeten van vrienden en
bekenden zal het allemaal nog ge
zelliger maken. Uiteraard zijn er
voor de kinderen diverse attracties
aanwezig, zodat ook de jongste ge-
neratie Warnsvelders graag naar
de braderie zal komen.



Rabobank

WIJ MAKEN DE MOOISTE FOTO'S
VAN UW DIGITALE BEELDEN

FOTO
Boek
G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme
Runneboom 8

7232 CX Warnsveld
Tel./Fax 0575-527251

Dakgooo

oot maken l

DIJKERMAN
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ENERGIEK IN INSTALLATIETECHNIEK

Lid van

UNETO-VNI

Dijkerman & Lammers BV
Installatietechniek

Molenstraat 72a
7231 KP Warnsveld

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

E-mail: info@dijkerman-lammers.nl

Installatie computernetwerken

Weevers Net

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

ungntnl
Ontwerp rt\ Uy out

Weevers

MATE
3OUWMARK

Fa. Hteijink
Leestenseweg 10 - Zutphen -Tel. (0575) 52 17 96



Ook dit jaar weer het
traditionele tuinfeest
van GGNet
Vordenseweg 12, Warnsveld op
dinsdag 2 september 2003
De cliënten van GGNet uit de regio Warnsveld-Zutphen, hun familie,
het personeel alsmede u, inwoners van Warnsveld en omgeving wor-
den van harte uitgenodigd dit feest te komen bezoeken. De tuinfeest-
commissie heeft gezorgd voor een programma voor jong en oud met
oude ambachten en een braderie, kinderspelen en een paardentram,
optreden van diverse muziekgroepen, van alles te eten en drinken, de
traditionele boerenkoolmaaltijd en 's avonds een dansfeest met 'le-
vende' muziek. The Buffoons, wereldberoemd bij iedere Nederlandse
40-plusser, zullen zorgen voor een goed stukje muziek!
Voor de hoeveelste keer dit tuinfeest wordt gehouden weten we ei-
genlijk niet. In ieder geval leven bij sommigen van ons herinneringen
van ongeveer dertig jaar terug. Op de plaats waar nu de bungalows en
De Kamp staan (het voormalige hertenkamp) stonden allerlei kraam-
pjes waar van alles te doen was zoals ballengooien, en waar volop ge-
bakken visjes gegeten werden. En warm dat het was!
En de jaren met die geweldige Achterhoekse band die voor een ge
weldige avond met enorme aantallen bezoekers zorgde. De oorspron-
kelijke doelgroep, onze cliënten, schoot er een beetje bij in en dus
hadden we vorig jaar een andere opzet van het feest: kleinschaliger
en rond de centrale parkeerplaats dus beter te bereiken. Maar wel Cir-
cus Witova en een daverend vuurwerk - ook dit jaar weer van de par-
tij. De traditionele boerenkoolmaaltijd werd vorig jaar vervangen
door macaroni en andere nieuwigheden - dat is de meeste mensen
niet bevallen dus dit jaar bereiden de vrijwilligers van de keuken
weer BOERENKOOL. Er zijn bonnen te koop voor de attracties en con-
sumpties.
Inmiddels hebben zich al ruim veertig vrijwilligers opgegeven voor de
verschillende activiteiten. Het is dankzij deze vrijwilligers, van intern
en 'van buiten', dat dit feest mogelijk is. Opbouw en weer opruimen,
helpen bij activiteiten, bonnenverkoop, bardienst, te veel om op te
noemen. Niet te vergeten de begeleiders van de bewoners en de ver-
schillende muziek- en dansgroepen die voor een paar consumptie-
bonnen diverse optredens geven.
Door al deze mensen en natuurlijk ook dankzij de raad van bestuur
die een budget beschikbaar heeft gesteld hebben we ook dit jaar weer
een Tuinfeest. We hopen op een geslaagd feest en dat deze traditie
nog jaren mag worden voortgezet.

Het programma ziet er -onder voorbehoud- als volgt uit:
13.30 uur Aanvang - braderie en oude ambachten, kinder-

spelen, draaimolen, eten en drinken
14J3fliuur Ie Voorstelling Circus Witova
15.30 uur Peruaanse Muziekgroep
16.00 uur Warnsveldse Countrydancers
16.30 uur Afrikaans Slagwerk uit Zutphen e.o.
17.00 uur Boerenkoolmaaltijd
17.30 uur Peruaanse Muziekgroep
18.00 uur Warnsveldse Countrydancers
18.30 uur Afrikaans Slagwerk uit Zutphen e.o.
19.30 uur Dansfeest in de grote tent - the Buffoons

Diverse activiteiten buiten, zoals de braderie
22.30 uur Einde met Vuurwerk!!!

Wij hopen vele inwoners van Warnsveld te kunnen verwelkomen en
wensen u een plezierig bezoek bij uw buren.

De commissie Tuinfeest 2003
Ineke Menke, Carin van der Mey, John Sas, Bernard Wunderink
Trudy Leuverink, coördinator

Zaterdag 6 september:

Vrijmarkt

Vond u de vrijmarkt verleden
jaar ook zo grandioos? Nou,
wij ook! Dus daar gaan we dan
ook gewoon mee door. Dit jaar
op ZATERDAG 6 SEPTEMBER,
dus op de laatste dag van ons
dorpsfeest.

De toeloop zal weer groot wor-
den; onze vrijmarkt is langzamer-

hand in alle uithoeken van Oost-
Nederland bekend; overal komen
bezoekers en deelnemers van-
daan!

De hele Rijksstraatweg, het Kerk-
plein en het Gemeentehuisplein
zijn beschikbaar voor de talloze
enthousiaste kinderen en volwas-
senen die hun spullen aan de

man of vrouw proberen te bren-
gen! Dus mensen, net als voor-
gaande jaren: haal uw zolder
leeg, maar laat grote spullen als
bankstellen en oude auto's thuis;
daar hebben we geen ruimte
voor!
Kinderen, kijk in je speelgoed-
kast. Nu heb je de gelegenheid
om je oude Barbies of Dinky Toys
te verkopen; kun je een aardig
zakcentje mee verdienen!
Of misschien kun je wel aardig
blokfluit spelen, of accordeon?
Kom er gezellig bij, speel naar
hartelust, leg een oude hoed voor
je neer en je zult zien, de Euro-
centjes rollen zo je hoedje bin-
nen!
Iedereen kan aanschuiven; we
zijn er al 's ochtends vanaf een
uurtje of zeven. We beginnen
echt te draaien om ca. 10 uur.

Om 17.00 uur stoppen we. Ieder-
een moet dan zijn niet verkochte
spullen en rommel opgeruimd
hebben en mee naar huis nemen.
Help ons daar nou mee; het is een
vrijmarkt; deelname is helemaal
gratis. De organisatie is in han-
den van vrijwilligers maar die
zijn er echt niet voor om na af-
loop uw rommel op te ruimen!
We rekenen op uw medewerking!
Wilt u nog meer weten? Bel dan
0575-522330 of 522919.

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

Het betreft een seniorentoernooi
10+ over rood.
Deelname is mogelijk voor dames
en heren vanaf 55 jaar. De lokatie
is cafe-restaurant "De Pauw" aan
de Rijksstraatweg 11 te Warnsveld.
Het zijn altijd prettige wedstrijden
en u wordt allen uitgenodigd om

hieraan deel te nemen.
Er zijn drie geldprijzen beschik-
baar en de winnaar krijgt tevens
de wisselbeker.
De hoofdprijs is € 75,00
2e prijs € 50,00
3e prijs € 25,00
De voorronden worden gespeeld
op dinsdagmiddag 2 september
2003 van 13.00 uur tot ca. 17.00
uur. De (halve) finale volgt dan op
donderdag en/of vrijdag 4 en 5
september ook weer van 13.00 tot
17.00 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt slechts
€ 2,50.

U kunt zich inschrijven bij:
Café De Pauw tel. 522753
A. Golstein tel. 523704
inschrijvingen aan de zaal.

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

Bij binnenkomst staat een kop kof-
fie voor u klaar.

Zaterdag 30 augustus:

Wielerronde van Warnsveld
Voor de vijfde keer zal er in
Warnsveld op 30 augustus een
uitgebreid wielerprogramma
van start gaan. Het enthousias-
me bij publiek en wielrenners
was ook vorig jaar weer groot.

Na de dikke banden wedstrijd
voor de plaatselijke jeugd, aan-
vang 12.00 uur, wordt er om 13.00
uur gestart met de Amateurs A. In
deze categorie zitten wielrenners
die net onder het niveau van de
elite (top amateurs) presteren. Zij
zullen er een snelle wedstrijd van
maken met veel demarrages. Bij
de Amateurs A rijden een aantal
lokale favorieten mee, de bekend-
ste is misschien wel John Zennip-

man. Na de Amateurs A starten de
Nieuwelingen. Hier rijden jonge
knapen tussen de 14 en 16 jaar
die allemaal hopen eens profes-
sional te worden. U zult versteld
staan van het fanatisme van deze
knapen.

Ze leven vaak al helemaal voor
hun sport en rijden met snelhe-
den waar de gemiddelde sportie-
ve wielerrecreant niet aan kan
tippen.

De Amateurs B starten hun wed-
strijd om 16.30 uur. In deze cata-
gorie rijden ook de veteranen
mee (40+). Hier veel ex-topama-
teurs en kranige "oudjes". De lo-

Programma Wielerronde van Warnsveld:
Dikke Banden Wedstrijd start 12:00
Amateurs A start 13:00
Nieuwelingen start 15:00
Amateurs B start 16:30

(opgave vanaf 11:30)
(60 km)
(40 km)
(50 km)

kale favorieten zijn Rudie Frin-
king en Freddy van der Werf,
maar naast deze twee rijden hier
meer Warnsvelders mee.

Als de zon net als vorig jaar volop
haar aanwezigheid zal doen laten
gelden, staat niets een sportieve
dag meer in de weg.

Bent u er vorig jaar niet bij ge
weest? Laat het dan deze keer niet
aan u voorbij gaan! Warnsveld
staat op 30 augustus weer op z'n
kop, daar moet u over kunnen
meepraten. Kom dus kijken.
Bij de jurywagen (Bonendaal) zul-
len steeds medewerkers van de or-
ganiserende wielervereniging
ETP aanwezig zijn om u eventueel
uitleg te geven over de wedstrij-
den.

Het parcours zal gaan over de Bo-
nendaal, Bergkampweg, Toren-
laan, Vordensebinnenweg en de
Hofweg.



VAN ZEEBURG
& VISSER

makelaars o.g. en assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed

Taxaties • Hypotheken

Pensioenen • Beleggingen

Alle verzekeringen met deskundig advies

Maison Velders
D A M E S - E N H E R E N K A P P E R

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

Goed gekapt
tijdens het dorpsfeest!

Wij wensen u plezierige feestdagen!

Op
zoek
naar:
Kom dan naar:

een leuk cadeau

heel veel speelgoed

iets voor in de huishouding

een geinige kaart

goede muziek
een tijdschrijft

enz. enz.

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

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

Chipknip

soms ben je er even niet bij

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Word donateur • giro 222111
l op de 150 mensen heeft epilepsie. Het Nationaal

Epilepsie Fonds helpt deze mensen. Helpt u mee?

Er is nog zoveel te doen. Vragen over epilepsie?

0900-8212411 (€0,10 per minuut)

Postbus 270 • 3990 GB Houten

www.epilepsie.nl VOOR
GOEDE DOELEN

arfsen
Uw adres voor al uw agrarisch loonwerk

en verhuur van kranen en shovels!!

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

qebr.Stein
& 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

DRUKWERK
VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR l
DE VELE MOGELIJKHEDEN l

Wevo druk

Nieuwstad 29, 7201 N K Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 51 23 06

Fax(0575) 54 54 92

r\^^C* Df^E"!/ Winkelcentrum Dreiumme
Ut Lo DUtl\ Tel./Fax (0575) 52 72 51



"Oudpapier-concert"
Warnsvelds Mannenkoor
7 september 2003
gemeentehuis Warnsveld

Braderie 2003

Een vereniging, dus ook het
Warnsvelds Mannenkoor kan
veelal niet zonder belangstel-
ling en steun van de plaatselij-
ke gemeenschap.

En de belangstelling voor het man-
nenkoor is over het algemeen erg
groot te noemen, ook bij concer-
ten. Al weer 37 jaar weet het koor
zich door u, als Warnsveldse bevol-
king ook actief gesteund, daar
waar gaat om het inzamelen van
'oud papier'.

Goed, we moeten er wel wat voor
doen. Maar dat doet u ook. Geza-
menlijk heeft u ruim 4.000.000 kg

voor ons klaar gezet, derhalve een
belangrijke inkomstenbron. En
daar willen we u graag voor be-
danken. Dat doen wij, hoe kan het
ook anders, in de vorm van een
(koffie)concert. Of liever gezegd
twee concerten, want we denken
en hopen dat u met velen komt.

Er wordt een afwisselend pro-
gramma geboden, met een groten-
deels licht, sfeervol en feestelijk
karakter. Er worden werken uitge-
voerd die al wat langer behoren
tot de zeer uitgebreide muziekbi-
bliotheek van het Warnsvelds
Mannenkoor, maar een flink deel
van dit concert bestaat uit recent

en nieuw repertoire. Kortom een
reis door vele landen, onderwer-
pen en stijlen in een evenwichtig
programma waarbij voor u veel
valt te genieten.
Het programma kent ook een ver-
rassingselement. Dus alleszins de
moeite waard!

Het motto is: juist als dank voor
het papier en de dozen, mag u
zich bij ons komen verpozen.

"OUDPAPIER-CONCERT"
zo. 7 september as. (2x)
11.30 uur en 14.30 uur
in de hal van het gemeentehuis
toegang en koffie is gratis

Zoals vanouds organiseert de
braderiecommissie van de On-
dernemers Vereniging Warns-
veld een gezellige braderie, en
wel in de Warnsveldse Feest-
week, op woensdag 3 september
van 13.00 uur tot 22.00 uur.

De braderie wordt gehouden rond-
om de kerk en op de Rijksstraat-
weg.
Net als andere jaren zullen er tal-
loze gezellige kramen met ver-
schillende artikelen, informatie
etc. aanwezig zijn en, niet te ver-

geten, ook veel lekkers voor de in-
wendige mens!
Er zullen verschillende activitei-
ten zijn voor de kinderen zoals een
springkussen, kaarsen dompelen,
schminken en natuurlijk de kin-
der kermis attracties.
Een spectaculaire mode show zal
worden gehouden, de operette
koor zal optreden, een dweilorkest
en nog veel meer...
Kortom, de Ondernemers Vereni-
ging Warnsveld staat garant voor
een ouderwets gezellige braderie
in 2003!

Winkelcentrum
Dreiumme wil haar
steentje bijdragen
aan de Feestweek
Dat zal gebeuren op zaterdag 30
augustus, het programma ziet er
als volgt uit;
vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur, ko-
men er 20 kinderspelen op het
winkelcentrum te staan. Deze spe
len zijn bedoeld voor kinderen van
3 tot 14 jaar, de leertijdgroep staat
per spel duidelijk aangegeven.
Bij een centrale post, kunnen de
kinderen een wedstrijdformulier
ophalen en terug brengen.
Onder de ingeleverde wedstrijdfor-
mulieren worden 10 prijsjes ver-
loot.
De spellen zijn; Arm worstelen,
Bibberspiraal, Bierpulschuiven,
Stokvangspel, Dartbord, Hoerijzer-

spel, Kikker in de put, Koppen
gooien, Kinder kop van jut, Kruis-
boog schieten, Kunstkoe melken,
Ringgooien, Mikadogroot, Mui-
zenmep, Spijkerslaan, Toren van
Pisa, Vier op rij, Sjoelbak 5 mete-
ren Gentse toptafel.

Vanaf zaterdag 30 augustus tot en
met zaterdag 6 september staan
voor de ouders raadpotten bij de
winkels, de inhoud moet geraden
worden.

Elke ondernemer stelt een prijs ter
beschikking, de deelname formu-
lieren liggen bij deze onderne-
mers op de toonbank.

Woensdag 3 september
kinderrommelmarkt
Molenstraat
Ook in 2003 zal er weer een rom-
melmarkt voor en door de kinde-
ren gehouden worden in de Mo-
lenstraat.

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: woensdag 3 september
2003 om 14.00 uur is het dan weer

zover. Vanaf de Bonendaal tot aan
het Bongerspad zal de weg vanaf
ca. 13.00 uur afgezet worden.

De kinderen kunnen dan een
plaatsje zoeken om hun spulletjes
uit te stallen voor de verkoop.

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

Tobbe dansen
op de Berkel
Als voorprogramma voor de gon-
delvaart is er weer het traditionele
tobbe dansen.

Een team van 4 peddelaars kan
proberen wie het snelst is over 50
meter, met peddels (naar eigen
idee ontworpen) kan de tegenstan-
der voorbij gestreefd worden. Voor

de tobbe wordt gezorgd, maar
groepen welke vinden dat ze een
snellere en betere zelf kunnen ma-
ken is natuurlijk de weg vrij om
hem mee te nemen.
Meld u aan bij B. Velders, tel.
523138.

En laat zien dat uw dorp leeft!

Als door weersomstandigheden de gondelvaart afgelast
moet worden, zal het automatisch verzet worden naar za-
terdag 6 september, als beide dagen afgelast worden zal ook
vrijdag 5 september worden gevaren.
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ALTRA UNIVI
VAN €499,-VOOR

€449,
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DE Fl ETSS P ECIALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

ALTRA UNIVERSITY
Bock to School ga je met de Altra University. Deze echte

schoolfiets is in verschillende trendy kleuren
verkrijgbaar en voorzien van 3 versnellingen, SRAM

trommelremmen, een AXA SL7 veiligheidsslot met onti-
diefstakhip (goedgekeurd door de Profile tietsverzeke-
ring) en snelbinders. Bovendien heeft de University een
city cruiser stuur en een makkelijk te bedienen draai-
schakelaar Verkrijgbaar in heren- en damesmodel.
Van € 499,- voor € 449,-.

CHRIS KAPPERT
BOUWBEDRIJF B.V.

* Nieuwbouw

* Renovatie

* Restauratie

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

* Verbouw

* Onderhoud

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

NVOB

G. Wissels & Zoon B.V
Bierhof B.V Bestratingen

Dieperink-Transport B.V

- Grondwerken

- Containers vanaf l Om3

- Handel in zand en grint

- Bestratingen

- Verwarmde opslag

Verlengde Ooyerhoekseweg 13

7207 BJ Zutphen

Email: g.wissels@chello.nl

- Koeriersdienst

- Vrachttaxi

- Transport

- Verhuizingen

Tel. (0575) 52 67 48

Fax (0575) 52 29 55

be te r
met

Onderhoud

Verbouw

Nieuwbouw

Renovatie

Rehabilitatie

Restauratie

Machinale

houtbewerking

PETERS BWÜn aamftaersbedrijf
met een drietal divisies: part iculiere
bouw, utiliteitsbouwer! rehabilita-
tie/restauratie. In al deze divisies
zijn we thuis in onderhoud, ver-
bouw en nieuwbouw en werken we
met alle mogelijke materialen,
waaronder isolatie werken. Een vak-
bekwaam team medewerkers met
ervaring in verschillende bouwme-
thoden is dan ook vanzelfsprekend.
Onze bedrijfsfilosofie is het realise-
ren van hoge kwaliteit! Kortom:
't bouwt beter met Peters!

AANNEMERSBEDRIJF

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



Beeldende kunst tijdens
de Warnsveldse feestweek
Traditiegetrouw is er ook nu
weer een kunsttentoonstelling
met werk van Warnsveldse kun-
stenaars tijdens de feestweek.
Deze keer in de hal van het Ge-
meentehuis aan de Rijksstraat-
weg gehouden. Een stijlvolle
ontmoetingsplek voor kunst en
cultuur. In de jaren van de nieu-
we opzet, deden de heren Theo
den Hartogh, Anne Runia en
Joop Thomassen de organisa-
tie.

Daarvan was Theo den Hartogh
om gezondheidsredenen al afge-
vallen. Nu hebben de andere twee
hun lier ook aan de wilgen gehan-
gen en het estafettestokje aan In-
ger van Vliet overgedragen. Heren
bedankt! Zij is zelf ook kunstena-
res en heeft ervaring in het orga-
niseren van kunstmanifestaties,
zoals we de afgelopen winter er
een tweetal in het Buiten Welgele-
gen en het Gemeentehuis hebben
kunnen bewonderen. Zij deed dat
samen met Ingrid Brouwer-Nau-
mer, die, noodgedwongen, haar
geliefde Welgelegen heeft moeten
verlaten en naar haar geboorte-
grond is vertrokken. Onder de be-
zielende leiding van Inger van
Vliet is er een groep kunstenaars
bijeen gebracht, die graag hun bes-
te artistieke kunnen willen tonen.
Deze tentoonstelling heeft ook
een thema meegekregen, dat, zeer
toepasselijk, kunst in zomersferen
heet. Kunst voor een prettige ver-
pozing bij warme-, maar ook re-
genachtige dagen. De hoeveelheid
deelnemende kunstenaars is over-
weldigend en tevens bemoedigend
voor een goed kunstklimaat in ons
zo fraaie dorp. Ooit eens Parel van
de Achterhoek! Zelfs de onlangs
geridderde Lou ten Bosch is van de
partij. Hij maakt speciaal voor de
feestweektentoonstelling nieuw
werk. Helaas geniet zijn werk nog
te weinig regionale bekendheid.
Ook andere kunstenaars willen
met nieuw werk hun acte de pre
sence geven. Hoe langer hoe meer
begint het duidelijk te worden dat
Warnsveld, zeker in artistiek op-
zicht, zich krachtiger manifes-
teert. Steeds meer mensen blijken
een professionele - of semi profes-

sionele uitstraling te hebben met
een dito opleiding. Daarom is het
etiket amateurkunst allang geen
juiste meer. Warnsveld kan een
stevig deuntje in de regionale
kunstwereld meegeblazen. Voor
de goede orde zal ik ook nu weer
de deelnemende kunstenaars aan
u voorstellen. Zoals het volgens de
hoffelijkheid betaamt begin ik
met de dames van het gezelschap
in willekeurige volgorde. Truus
van Dijk is vertegenwoordigd met
kleine schilderijtjes. Ingrid Zonne-
veld kan haar temperament goed
kwijt in expressieve schilderijen
en aan de werken van Inger van
Vliet is behalve een zeker indrin-
gendheid ook veel plezier te bele-
ven. Winne Rietema geeft, met
een sfeer van rust, haar grote inge-
togen schilderijen op papier een
zekere balans voor de omgeving
mee. Wat Marleen Hulsebos laat
zien is nog een verrassing, maar
het zal zeker mooi zijn. Nella
Francke zoekt het in de ruimte en
daarmee op het keramische vlak.
Zij weet te boeien met haar figura-
ties. Daarbij aansluitend wil ik Ka-
ren André noemen. Zij heeft het
familieleven tot een thema voor
haar beeldhouwwerken gemaakt.
Torso's zijn weer een specialiteit
van Silvia Bauw. Hoewel de vrou-
wen in de meerderheid zijn laten
de mannen zich zeker niet onbe-
tuigd. Dan begin ik met de al eer-
der geprezen Lou ten Bosch. Henk
Schouten weet met een grote di-
rectheid de zeggingskracht van
zijn schilderijen de kijker te tref-
fen. De ruige expressie spettert
van de doeken van Wim Bos, waar-
in de zomerweelde in een bijna
monumentale bomenpracht
wordt uitgebeeld. Als de grote
troef voor het eindspel heb ik het
werk van Matthijs de la Rive Box
bewaard. Met een bijna tekenkun-
dige precizie weet hij fijnzinnige
figuren met een mystieke uitstra-
ling uit ruwe blokken steen te hak-
ken. Bij alle ook al zo vertrouwde
kleurrijke en luidruchtige festivi-
teiten is deze kunsttentoonstelling
een oase van rust en schoonheid,
maar ook een spel van vrolijkheid.



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 08.00 tot 20.OO uur
van O8.OO tot 2O.OO uur
van O8.00 tot 20.00 uur
van O8.OO tot 21.OO uur
van O8.OO tot 19.OO uur

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

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

NVM

feestweek Warnsveld:
u moet er geweest zijn

om er over mee te
praten!

Voor al uw:
- Bloemwerk
- Kado artikelen
-Tuin accessoires
- Huis decoraties
- Bruidswerk
- Grafwerk

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

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

Maandag t/m zaterdag geopend

BOERSTOE1
vx ja ^--•'YX'̂ -^^ 'L

schildersbedrijf

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

Schoonmaakbedrijf

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

Brood daar zit wat in.

En dan zo uit de
oven in de winkel.

da's pas vers.'

Echte Bakker
VAN ASSELT De Echte Bakker Dat proefje!

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

Jansen & gal m
autoschadebedriif f&i

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Z7 BDVAG

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

Fa. A. Beeftink 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



Winterkampioen The Clan favoriet op
eigen internationaal kanopolotoernooi
Ook dit jaar zal The Clan weer
een belangrijke bijdrage leve-
ren aan de Feestweek Warns-
veld. Zo zullen ze actief deelne-
men aan de Gondelvaart, orga-
niseren ze een skeelertoer-
tocht, zijn ze betrokken bij de
organisatie van de muziek en
natuurlijk zetten ze ook dit
jaar weer het internationale
kanopolotoernooi op poten.
Voor het eerst staat er een kano-
toertocht op de Berkel op het
programma. Tevens levert The
Clan hand- en spandiensten ge
durende de gehele organisatie
van de Feestweek in de vorm
van bv. de opbouw/afbraak van
de tribune en de bewaking van
de gondels.

GONDELVAART
Tijdens de Gondelvaart zal The
Clan op hun vertrouwde plek op
de Berkel mee kanoën met een
door henzelf ontworpen en ge
bouwde gondel.
Met man en macht en ten koste
van een hoop bloed, zweet en tra-
nen is er door leden van de club en
vrijwilligers de afgelopen tijd hard
gewerkt om van dit originele ont-
werp een groot succes te maken.

KANOPOLOTOERNOOI
Na de zomervakantie van 2002 is
The Clan met een grotendeels
nieuw team enthousiast begon-
nen aan het nieuwe seizoen. De
harde trainingsarbeid resulteerde
in het behalen van het Winter-
kampioenschap in Groningen in
februari 2003.
De eerste internationale resulta-
ten hebben ook niet lang op zich
laten wachten: in mei van dit jaar
werd The Clan Ie bij een door
Fransen, Nederlanders en Belgen
bezocht toernooi in België.
Zelf organiseerde The Clan in mei
voor de 3e keer een kanopolotoer-
nooi voor scholieren, bedoeld ter
kennismaking met deze sport
voor de jeugd. Enkele van de deel-
nemers nemen inmiddels als
nieuw lid actief deel aan de activi-
teiten van The Clan.

Bij het ter perse gaan van deze
krant was het aantal deelnemers
aan het internationale Clan-kano-
polotoernooi op 30 en 31 augustus
nog niet exact bekend, maar er
worden clubteams uit Frankrijk,
België, Duitsland en Nederland
verwacht.

Tussen de wedstrijden van de club-
teams door zullen teams van ver-
schillende brandweercorpsen uit
de regio en het mixteam vanuit
het scholierentoernooi hun op-
wachting maken tijdens een on-

derlinge strijd. Vorig jaar moesten
de teams van de brandweer Warns-
veld en Zutphen het onderspit del-
ven tegen een spontaan gevormd
mixteam van Warnsveldse en Bel-
gische jeugd maar eindigde hun
onderlinge strijd in een gelijk spel.

Mede door de presentatie en inzet
heeft The Clan van de Gemeente
Warnsveld subsidie gekregen voor
de aanschaf van hun eigen keet.
Deze hopen ze voor het eerst in te
zetten tijdens hun eigen toernooi
als jurywagen en EHBO post, wat
het geheel in betere banen zal lei-
den.
Bij dit Clubhuis zullen mensen
aanwezig zijn die geïnteresseer-
den informatie en uitleg kunnen
geven over bv. de spelregels, de Ne
derlandse Kanobond en alle aspec-
ten van het kanovaren in het alge
meen.

SKEELERTOERTOCHT
Ook dit jaar nodigt The Clan en-
thousiaste skeeleraars uit om op
woensdag 3 september met z'n al-
len, individueel of in kleine groep-
jes door de mooie omgeving van
Warnsveld te toeren.
Het gehele parcours is uitgepijld
en de start en finish is bij het Ge
meentehuis Warnsveld.
Er is een aparte pelotonstart om
19.00 uur; daarna volgt tot 19.30
uur de start van individuele deel-
nemers en groepjes.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50.
Tijdens deze toertocht is het dra-
gen van een helm verplicht. Dege
nen die niet over eigen materiaal
beschikken kunnen dit tegen een
speciaal Feestweektarief van €
2,50 huren bij Fun Sport Total.

KANOTOERTOCHT
Voor de eerste keer in de geschie
denis van de Feestweek zal er op
zondag 7 september een afzak-
tocht over de Berkel georganiseerd
worden. Beginpunten van deze
tocht zijn Borculo waar gestart
kan worden tussen 8.30 en 10.00
uur en Lochem met starten tussen
10.00 en 12.00 uur.

Na twee verzorgingsposten onder-
weg, waar de deelnemers worden
voorzien van koffie met koek en
sportdrank, zullen deze moe maar
voldaan aankomen in Warnsveld.
De tocht is voor iedereen goed te
volbrengen.
Het inschrijfgeld van de tocht be
draagt € 4. Huren van kano's kan
bij Fun Sport Total, die op deze dag
bij de startpunten met boten aan-
wezig zal zijn; u dient wel van te
voren te reserveren.
Het speciale Feestweekhuurtarief
bedraagt € 10 per boot.

Zaterdag
30 augustus:
Kanopolotoernooi op de Berkel
start om 9.00 uur

Kanopolo competitie tussen de
verschillende brandweerkorp-
sen uit de regio
12.00-13.30 uur

Vervolg Kanopolotoernooi
13.30 uur

Zondag
31 augustus:
Kanopolotoernooi op de Berkel
Start om 8.00 uur
Finale omstreeks 15.00 uur

Woensdag
3 september:
Skeelertoertocht
Start peloton om 19.00 uur,
overigen starten tot 19.30 uur.
Inschrijving: € 2,50 en huur ma-
teriaal € 2,50

Zondag
7 september:
Kanotoertocht
Start Borculo tussen 8.30 en
10.00 uur.
Start Lochem tussen 10.00 en
12.00 uur
Inschrijving: € 4 en huren van
kano's € 10 per boot

Voor meer informatie kunt u kij-
ken op internet www.run.to/the-
clan of kunt u bellen met Fun
Sport Total 0575-521044.

loek de acht verschillende sporten!
Weet u ons te vertellen welke acht sporten de personen op de foto beoefenen, doe dan mee aan de
prijsvraag.

Ie PRIJS: geheel verzorgde kanotocht op zondag 7 september
2e PRIJS: geheel verzorgde skeelertocht op woensdag 7 september.

3e PRIJS: verrassingspakket.

Uw antwoord kunt u sturen naar of afgeven bij Fun Sport Total, Kerkpad 7 7231 AR Warnsveld, of u
stuurt uw goede antwoorden naar inlb@theclansite.zzn.com. Zet de datum alvast in uw agenda,
mocht u prijswinnaar zijn.

Het bestuur van de stichting "Gondelvaart Warnsveld" en de
coördinatiecommissie Feestweek Warnsveld betuigt haar
bijzondere dank en erkentelijkheid aan de hoofdsponsors van
de gondelvaart en de feestweek 2003.

DE HOOFDSPONSORS ZIJN:
• Bouwgroep Dijkman Warnsveld
• Bouwbedrij f Chr. Kappert B.V. Warnsveld
• Gebr. Stein "Super de Boer" Warnsveld
• Woningbedrij f Warnsveld
• Rabobank Berkel-IJssel
• Wissels en Zn Grondverzet Zutphen
• Hedi International Relatiegeschenken Zutphen
• Winterswijkse Bouw Combinatie Winterswijk
• Grondweg Lochem
• Stedenbouwkundig bureau Van Droffelaar Arnhem
• Dusseldorp Groep Lichtenvoorde en Deventer
• Installatiebedrijf Wiltink b.v. Vorden
• Roelofs Wegenbouw B.V. Den Ham
• Warnsveldse horecabedrijven:

"De Tamboer", "De Pauw" en "Het Eethuus"

En in het bijzonder ook de gemeente Warnsveld voor haar mede
werking en financiële steun en het Waterschap Rijn en IJssel.
Verder allen die een bijdrage in welke vorm dan ook hebben geleverd
of nog zullen leveren aan het welslagen van de gondelvaart en de
Warnsveldse feestweek 2003.
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drukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT,

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

IHTTIFKMTMUBtN < A Vai
ISO 9002 5 ^̂

TEL (0575) 51 23 06

TEL (0314) 62 50 53

TE L (0573) 45 12 86

TEL (0544) 37 13 23
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