
Woensdag 28 augustus 2002
64e jaargang no. 26

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10 • Lid NNP

Overname van advertenties/berichten is verboden

Pizza- en shoarmaspecialist vestigt zich in Hengelo:

Opening Restaurant Asya

Restaurant Asya aan de Bleek-
straat 2 in Hengelo opent op
vrijdag 30 augustus haar deu-
ren. Voor eigenaar H. Sahin is
dit inmiddels de derde pizza-
en shoarmazaak die hij begint.
"Ik was al een tijd op zoek naar
een goede locatie in Hengelo.
En die hebben we nu gevonden.
Dit is echt een prachtige plek",
zegt hij.

De heer Sahin (33) begon acht jaar
geleden in Vorden met zijn eerste
pizza- en shoarmazaak. Het restau-
rant heeft in een korte tijd een
zeer goede naam opgebouwd in
het achtkastelendorp. Ook Horeca

.Nederland is dit niet ontgaan.
Asya ontving namelijk twee keer
een kwaliteitsprijs en vorig jaar
werd het restaurant zelfs uitgeroe-
pen tot de beste pizzabakker van
Nederland. "Kwaliteit staat bij ons
altijd voorop. Wij hebben bij de in-
richting van onze nieuwe zaak in
Hengelo dan ook bewust gekozen
voor het beste van het beste. Want
daar heeft de klant recht op. Als je
iets doet moet je het ook goed
doen", zo is zijn motto.
De afgelopen jaren merkte de heer
Sahin dat er vanuit Hengelo een
enorme behoefte is aan een goed
adres waar je terecht kunt voor
pizza's en shoarma. "De zaak in
Hengelo wordt gelijk aan die in
Vorden. Met dezelfde kaart en de-
zelfde prijzen", legt hij uit. De

klanten kunnen in het restaurant
eten maar ook gebruik maken van
de afhaalbalie of de bezorgdienst.
"We hebben een aparte ingang
voor de afhaalbalie. De mensen
die in het restaurant eten hebben
daar dus geen last van." Ook par-
keren is bij Asya in Hengelo geen
enkel probleem. Achter het restau-
rant bevindt zich een grote par-
keerplaats waar altijd wel een
plekje vrij is.
Restaurant Asya heeft in totaal
tachtig gerechten op de kaart
staan waaronder ruim twintig ver-
schillende soorten pizza's. "Maar
klanten kunnen hun pizza ook ge
woon zelf samen stellen. Dus de
keus is eigenlijk nog veel groter",
zegt de heer Sahin. Ook de vleessa-
lades, pasta's en bijgerechten zijn
het vermelden waard. "En we ge
bruiken altijd verse producten",
voegt de nieuwe eigenaar daar
snel aan toe.

ZELF RUNNEN
De heer Sahin gaat de vestiging in
Hengelo zelf runnen. "Urada
krijgt de dagelijkse leiding van de
zaak in Vorden. Zij loopt daar al
vanaf het begin mee en weet pre
cies wat ze moet doen. Natuurlijk
zal ik zelf ook nog regelmatig daar
even mijn gezicht laten zien." In
tegenstelling tot de zaak in Vorden
heeft Restaurant Asya in Hengelo
nog ruimere openingstijden. "In
het weekend zijn we hier tot twee

uur 's nachts open", zo legt hij uit.
Veel mensen uit Hengelo maakten
het afgelopen jaar al gebruik van
de bezorgdienst van Restaurant
Asya. "Het nadeel was alleen dat
het soms wat langer duurde om-
dat wij vanuit Vorden moesten ko-
men. Maar dat is dus verleden tijd.
Wij kunnen vanaf nu nog sneller
leveren omdat wij ook een vesti-
ging in Hengelo hebben." Restau-
rant Asya is zeven dagen in de
week geopend. "In Vorden zijn we
op maandag gesloten en in Henge
lo op dinsdag. De klanten moeten
op die dagen dus even iets verder
rijden. Maar ze kunnen natuurlijk
ook gebruik maken van onze be
zorgdienst. Want die is wel ge-
woon zeven dagen per week ge-
opend", vertelt hij.
De heer Sahin wordt regelmatig
op straat aangesproken met de
mededeling dat hij wel goed zal
verdienen. Zeker nu hij alweer een
derde zaak opstart. "En dan stoort
mij wel eens", zegt hij. "Natuurlijk
verdien ik hier mijn boterham
mee. Maar dat is niet mijn belang-
rijkste drijfveer. Ik vind dit gewoon
een leuk vak. Dat staat bij mij voor-
op. Daar komt nog eens bij dat ik
het een uitdaging vind om een res-
taurant in de markt neer te zetten.
Ik ben altijd op zoek naar een gat
in de markt. En als mij dat lukt
dan geeft mij dat ongelooflijk veel
voldoening. Ik doe dit dus niet om
rijk te worden", aldus Sahin.

'In de Dennen'
Indien de weersomstandig-
heden het toelaten, wil het bad-
personeel van het zwembad
'In de Dennen' nog één keer dit
seizoen 'Moonlight Swimming'
organiseren.

Informatie daarover kan men da-
gelijks aan het zwembad verkrij-
gen. Voor die gelegenheid zal het
bad feestelijk worden verlicht. Er is
muziek, een barbecue en een aan-
gename watertemperatuur.

Donderdag 29 augustus is er voor
de laatste keer in dit seizoen gele

genheid een zwemdiploma te ha-
len (voor alle diploma's).

De openingstijden voor de laatste
zwemweek zijn maandag 2 sep-
tember tot en met vrijdag 6 sep-
tember en zaterdag 7 en zondag
8 september. Dan wordt het bad
gesloten.

Inmiddels kan men zich aan de
kassa van het bad al opgeven voor
het willen volgen van zwemlessen
in 2003. Dat geldt tevens voor het
reeds reserveren van zwemabon-
nementen.

Najaarstocht
fïetsclub
'Achtkastelenrij ders'
in nieuw jasje
De traditionele najaars fietstocht
van de Vordense fietsclub, welke
dit jaar al weer voor de 20e keer
van start gaat, is dit jaar uitge-
breid met een zogenaamde 'over-
gangsrit'. Het moge duidelijk zijn
dat dit niets met leeftijd maar wel
met de overgang van weg- naar
veldritseizoen te maken heeft.
Wielrenners en toerfietsers starten
aanstaande zondag l september
voor een tocht van 40 of 100 km op
de harde weg. De korte route van

40 km. is zeer geschikt voor toer-
fietsers met een 'gewone' fiets . De
lange route van 100 is meer voor
de geoefende fietser bedoeld.
De met pijlen uitgezette route's
voeren de deelnemers over de rus-
tieke wegen van de Achterhoek.
Nieuw zijn dit jaar 2 route's van
30 en 50 km die afwisselend harde
weg, on verharde weg en kleine
stukjes technisch parcours in de

route hebben zitten. Deze nieuwe
route's zijn bedoeld voor menseTn
met een mountainbike of veldrij-
dersfiets en zo zijn uitgezet datje
al weer iets gewend raakt aan de
overgang naar het veldritseizoen,
vandaar deze benaming.

Start en finish van alle route's zijn
bij café 'De Herberg' aan de Dorps-
straat in Vorden.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest
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Op zondag 15 september a.s. is er weer koopzondag.
Advertenties en berichten voor de extra bijlage

in Contact editie Vorden, Ruurlo, Hengelo en Warnsveld
graag inleveren voor of op vrijdag 30 augustus a.s.

De redactie.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag l september 10.00 uur ds. H. Chrisstoffers (Epse).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l september 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l september 10.00 uur ds. C. Gros (Aalten); 19.00 uur ds. RW
Dekker (Velp).

R.K. kerk Vorden
Zondag l september 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. deken Geurts.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 augustus 17.00 uur Eucharistieviering. Vlokszang.
Zondag l september 10.00 uur Woord-/Communiedienst. Heren.

Weekendwacht pastores
1-2 september pastor B. Broekman, tel. (0575) 57 31 15.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
31 augustus/1 september?. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46: Y. Roei of s
(0575)441942.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Hetjebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30 550.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
MaaltiidverzQrging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open 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.
JHobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

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

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 0651106955.

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

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 37 43 of
46 16 70.

• Info pure aloë vera pro-
ducten. Jannie Nijkamp,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13 16
of 55 36 32.

• Te koop: Stiga Filla front-
zitmaaier, met nieuw maaidek
i.g.st. € 1550,- en Puch Maxi
€ 150,-. Tel. (0575) 44 18 09.

• Te koop: riante 2/1 kapwo-
ning Mulderskamp 6, Vorden.
€264.000,-. Vraag de brochu-
re. Tel. (0548) 36 49 16 of 06
54321107.

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

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

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

• Gevraagd: hulp 25-45 jaar,
voor 3 è 4 uur per week voor
het schoonhouden van een
recent gebouwde bungalow.
Geen kleine kinderen meer
aanwezig. Indien nodig ge-
haald en gebracht. Brieven on-
der nr. V 26-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Alderbastend mooie kale-
bassen en pompoenen.
J. Nijkamp, Lochemseweg 10a,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13 16.

• Zondag 1 september: grote
bingo. Aanvang 19.30 uur in
café-rest. „d'n Olde Kriet",
Wichmond.

• Woningruil. Aangeboden:
eengezinswoning 3 slaapka-
mers en grote tuin te Zutphen.
Gevraagd: gezinswoning te
Vorden. Tel. (0575) 54 94 98.

• Te koop: Philips digitale
satellietontvanger. Voor het
ontvangen van de Nederland-
se TV-zenders. Type DST 5816
met Canal+ kaart, zonder
schotelblad en kop €150,-.
Sportvelgen met banden, 5-
spaak, merk Axxium 195/50
r15, 6 maanden gebruikt. Heb-
ben op een VW Golf uit 1991
gezeten, €350,-. Tel. (0575) 55
65 16 of 06 53150503.

• Wij zoeken iemand om 1 x
per week het gras te maaien.
Ca. 1 tot 11/2 uur werk Fam.
Leeflang, tel. 55 11 22.

• Het wordt weer een hele
poppenkast bij Wereldwinkel
Vorden. Sprookjeshandpop-
pen, ze zijn er weer!

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

• Theater Onder de Molen,
verhalen en muziek, woens-
dag 28 augustus, 20.00 uur.
Reserveren via (0575) 55 69 87
of de WV (0575) 55 32 22.

• Werkende vrouw zoekt:
woonruimte in omgeving Vor-
den. Tel. 06 25258954.

• Te koop: ± 3 ha snijmaïs.
Tel. (0575) 44 13 18.

• Wie wil ons helpen in de
tuin? Buitengebied Vorden.
Tel. (0575) 55 43 19.

• Na het kookboek 'Koken
voor vrienden' is er nu ook
'Koken voor jezelf'. Allemaal
1-persoons gerechten. Slechts
€ 4.51 bij Wereldwinkel Vor-
den.

Adverteren
in Contact?
Vraag naar de vele
mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

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

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

Fam. Van Amerongen
Schuttestraat 14 te Vorden

tel. (0575) 55 64 08

Ontbijten met
Mickey
Mouse?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

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

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

VIVE LA FRANCE-WEKEN
Geldig maandag 26 t/m zaterdag 31 augustus.

Versgesneden

spitskool
400 gram

A Qü
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Franse
perzikkwark
beker

4 eg
1 t

Hagelwitte
bloemkool
per stuk

Vers gesneden

AQQ
U?

Nieuw . . .

salade mediterranea
200 gram €

4 49
1 m

Chiquita

bananen
kilo

H Qü
1 ?^

Vanuit de Franse zomerzon . . .
nectarines
5 voor €

op Franse wijze 200 gram

4QQ
1 ? ̂

/\QQ
0.

Echte
Groenteman Vorden

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

De Echte Groenteman springt eruit in groenten en fruit.

C : ^
Appel-

kaneelvlaai
590 Q90

• groot € 0*
^ J

C : ^

Boterkoek
250

•
v J

C ^

Waldkorn broodjes
f80

•
v J
Aanbiedingen geldig van 28 aug. t/m

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de ech

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (0

3 sept. 2002.

r *\
IHÏI W• \j \ ya

L. ECHTE fCO
l BAkkEUlP-O

te z«jn.

75) 55 13 84
575) 57 15 28

Kijk voor nieuws ook op;

www.contact.nl

Al 65 jaar voor het betere schilderwerk.

Wij zoeken per direct een vakbekwaam en
zelfstandig kunnen werkende

onderhouds-
schilder-behanger
Wij bieden goed loon en prima arbeidsvoorwaarden.

Voor de juiste vakman is een nieuwe bedrijfsauto
beschikbaar.

Wilt u meer weten,
even contact opnemen met Diny van Engeland.

Onstenk Schilderwerken bv
Zutphensestraat 115 • Brummen

Telefoon (0575) 56 12 60 • Fax (0575) 56 53 13
E-mail: info@onstenkschilderwerken.nl



Hoera! Op woensdag 14 augustus 2002 om 5.05 uur
is onze dochter geboren. Met een lengte van 51 cm
en een gewicht van 3570 gram

Alfons en Heidi Arendsen

Pastoriestraat 6
7223 LK Baak
Tel. (0575) 44 20 49

Hoera, wij hebben een dochter.
Zij is geboren op 18 augustus 2002.

Wij noemen haar J

Emma
l

Heleen klein Breteler en Albert Bielderman $

Tolhutterweg 1B
7261 KS Ruurlo

i

Wij vinden het leuk als u langs komt, maar belt u
even? Tel. (0573)451740.

l—&

LotRohde
&
Willem Lichtenberg

gaan 31 augustus trouwen.

Huwelijksvoltrekking om 16.00 uur
Kasteel Vorden.

Ons adres:
Holskampweg 5
7251 PJ Vorden

Op 6 september 2002 beloven

Remco Gertsen
&
Chantal Hofman

elkaar nooit meer los te laten.

Om 13.00 uur trouwen wij voor de wet
(gemeentehuis Kasteel Vorden).
En om 14.00 uur voor de kerk
(Christus Koningkerk te Vorden).

Ons adres: |
Het Hoge 70 $
7251 XZ Vorden
| Tel. (0575) 55 53 22

i "
V . . : .-*S@S®S*.-» 'V

Op 17 februari waren we 25 jaar getrouwd.

Op 6 september 2002 willen we dit vieren en
tevens is dit de dag dat Jakie dan Abraham
hoopt te zien.

We houden receptie van 15.00 tot 17.00 uur.
Lokatie: Zutphen-Emmerikseweg 46 te Baak.

Hennie en Jakie Eliesen
Mathijn
Kim en Jorg
Hilde en Niels

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

01-08-1962
Ankersmit 40 JAAR

01-08-2002
De Wonerij

Op 01 augustus j.l. was hij 40 JAAR werkzaam bij
De Wonerij v/h Ankersmit. Hiermee nodigen wij u
uit om samen met ons dit jubileum te vieren van
onze medewerker

Bennie Aalderink
De receptie is op zaterdag 31 augustus van 16.00
tot 18.00 uur bij caté rest. de Keizerskroon,
Dorpsstraat 15, 7261 AT, Ruurlo.

De Wonerij, Groenloseweg 9, 7261 AM Ruurlo,
tel. 0573-451239.

1 sept. 2000
Henk Peters

Onmiskenbaar

Plaats zo leeg,
zo blijvend leeg.

Ooit jij zo innig jij.
Nooit meer.

Maar mens is mens,
een hart een hart.

Licht, elke morgen
weer handenvol licht.

De bomen zo standvastig -
de zegen van de bomen.

O de aarde,
moeder die je draagt,

De hemel
dak boven je hoofd.

Plaats zo leeg,
zo blijvend leeg.

Maar mens is mens.
Vriendschap. Liefde.

Leven dat zingt.
Leven dat onmiskenbaar

in jou gelooft.

Hans Bouma

1 sept. 2002

Te koop in buitengebied zeer mooi gelegen

gerenoveerd zelfstandig gedeelte
van boerderij
met kookhuis/berging en hooiberg, aangelegde tuin en
ruim erf. Gestoffeerd.

Ind. boerderij: zitkamer, eetkeuken, 2 slaapkamers met
badkamers, cv gas. € 300.000.-.

Brieven onder nr. V 26-2 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden.

Geeft kleur aan je huis!
Wij adviseren u graag bij het aankleden van

uw woning met kleurcombinaties verf, behang,
gordijnen, tapijt, raamdecoraties.

Gecertificeerd kleuradviseur

QNSTENK_

Voor het betere schilderwerk!
Sinds 1937

Monumenten en particulier schilderwerk
Behangen en diverse wandafwerking

Isolerende beglazing

Zutphensestraat 115 • Brummen
Telefoon (0575) 56 12 60 • Fax (0575) 56 53 13

E-mail: info@onstenkschilderwerken.nl
www.onstenkschilderwerken.nl

Enkeitje Oostenrijk-
Nederland: vijf euro.

Canadese rib
700 gram €

4 gepaneerde
schnitzels c

00

^^ Kruidentuintje
varkensoester met verse kruiden T j b
en katenspek, 100 gram €

Runder minutesteak ^j 3
700 gram € l •

Engelse salade
700 gram

i?
*4

o?9

t*.

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 190H

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres v(X)r :
onderhoud aan bestaande monumenten

/oals:

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

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

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden ,
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 urn-
en volgens afspraak.

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur
woensdag
van 14.00 tot 1730 uur
donderdag
van 14.00 tot 1730 uur
vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op donderdag 29 augustus 2002 om
1930 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende on-
derwerpen:

wijziging begroting 2002
project ruiterrecreatie
herziening bestemmingsplan Lindeseweg 2 en Waarlerweg l
'Regeling Regio Stedendriehoek'
delegatie en mandaat

Wijziging begroting 2002
In de Achterhoek komen 30 Toeristische Overstap Punten (TOP'S).
Één is gepland in de nabijheid van zwembad 'In de dennen', de toe-
komstige Poort tot het Groote Veld. De plannen voor de Poort tot het
Groote Veld zijn echter niet op tijd afgerond om daar het TOP te re
aliseren. Burgemeester en wethouders stellen een tijdelijke plaatsing
van het TOP bij de ingang van het zwembad voor. Het zwembadbe
stuur heeft hiermee ingestemd. De kosten voor de inrichting van het
tijdelijke TOP bedragen €2000,- en komen voor rekening van de ge
meente.

Project ruiterrecreatie
Burgemeester en wethouders van Vorden, alsmede Lochem, Gorssel
en Warnsveld achten het wenselijk een stelsel van gemarkeerde rui-
ter- en menroutes in het Groote Veld (gelegen in deze gemeenten)
aan te leggen. Niet alleen vanwege het verkeersbeleid van de ge
meenten, maar ook omdat het een belangrijke toevoeging aan het
toeristisch product vormt. De provincie heeft voor het project een
subsidie van 50% toegezegd voor de investeringskosten. De kosten
voor het onderhoud komen voor rekening van de deelnemende ge
meenten. Een overzicht van de berekening en het financieringsvoor-
stel ligt ter inzage op het gemeentehuis. Door het Recreatieschap
Achterhoek üemers is een offerte ingediend, waarin het onderhoud
reeds voor tien jaar is afgekocht. Voor het bijdragen in de kosten heb-
ben de gemeenten een verdeelsleutel afgesproken, gebaseerd op het
belang van het project voor de gemeenten. Vorden draagt 40% in de
kosten bij wat neerkomt op een bedrag van € 16.000,-.

Herziening bestemmingsplan Lindeseweg 2 en Waarlerweg l
Stichting Geldersen Landschap heeft de kantoor- en beheeractivitei-
ten over drie locaties (Enkweg 17, Lindeseweg 2 en Waarlerweg 1) ver-
spreid. De Stichting wil haar bedrijfsactiviteiten concentreren op de
Lindeseweg 2 en heeft een ontwerpplan ingediend voor de verbouw
van de woonboerderij en een schuur op het perceel. De woning krijgt
een kantoorfunctie en de schuur wordt mede een ontvangstruimte.
De werkplaats is hier ook gevestigd en dat blijft zo. De huur van de
Enkweg wordt beëindigd en de Waarlerweg l krijgt de functie van
burgerwoning. Voor deze veranderingen op de Lindeseweg en de
Waarlerweg moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Inspreken
Bij wijze van uitzondering kunt u over de onderwerpen die op de
agenda staan uw mening kenbaar maken. Als u wilt inspreken moet
u dat uiterlijk tien minuten voor het begin van de vergadering mel-
den bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur
van belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onder-
werp aan de orde stellen dat op de agenda staat. U kunt u uiterlijk
woensdag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentese
cretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het on-
derwerp waarover u wilt spreken.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met het leggen van een duiker is de Kostedeweg tussen de
Lindeseweg en de Lieferinkweg op dinsdag 4 september tot en met
woensdag 5 september 2002, of zoveel langer of korter als wenselijk
is, afgesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdie
ren of vee.

OORLICHTINGSAVOND LANDBOUWVERKEER,
BIJZONDERE WERKTUIGEN EN MACHINES OP DE WEG

Op dinsdag 10 september 2002 vindt een voorlichtingsavond plaats met
als thema 'Een veiliger landbouwverkeer, een gezamelijke verantwoordelijkheid'.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden geeft een medewerker van het Po-
litie Instituut Verkeer en Milieu uitleg over de verkeersregels voor het
landbouwverkeer, bijzondere werktuigen en machines. De bijeenkomst,
waarbij u van harte welkom bent, wordt gehouden in het Dorpscentrum
in Vorden en begint om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open. Tij-
dens en na afloop van de voorlichting is er gelegenheid tot het stellen
van vragen. De avond duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• Begrippen landbouwtractor, motorrijtuigen met beperkte snelheid en

vele voorbeelden van tractoren en machinerieën;
• Technische inrichtingseisen voor landbouwtractoren en machines;
• Gebruik van deze voertuigen op de wegen en de doorstroming van het

verkeer;

• Belading van voertuigen;
• Verlichting en zwaailichten;
• Scherpe en uitstekende delen aan voertuigen of werktuigen;
• Ongevallen met landbouwverkeer;
• Wegvervuiling/modder op de weg.

X

Voor vragen over de voorlichtingsavond kunt u contact opnemen met de
afdeling gemeentewerken, telefoon: 0575-557474.

RIJSTELLING VOOR PLAATSEN RECLAMEZUIL

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 10, lid 5 van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost
1994' vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een reclamezuil op
het perceel Industrieweg 2.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
29 augustus tot en met woensdag 25 september 2002 ter inzage ter ge
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan het college kenbaar maken.

NSPRAAK AANWIJZINGSPROCEDURE EX. ART. 3
MONUMENTENWETfBUTTENPLAATS 'HETMEDLER')

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (onderdeel van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) werkt aan een herziening
van de beschrijving van landgoederen, die in het verleden als Rijksmo-
nument zijn aangewezen. De oude beschrijvingen blijken te summier en
onvolledig. Voor buitenplaats 'Het Medler' is de nieuwe beschrijving nu
gereed. Deze beschrijving omvat naast het hoofdgebouw zelf (Ruurlose
weg 115) ook het bouwhuis, de parkaanleg, het inrijhek op de dam, hek-
ken, de koepel, het botenhuis en diverse tuinsieraden. De Rijksdienst
startte voor dit gebied op 16 juli jl. de aanwijzingsprocedure ex. artikel 3
van de Monumentenwet 1988. Sindsdien geldt voor veranderingen aan
gebouwen, bouwwerken, tuin- en landschapsstructuur binnen het aan-
gewezen gebied een zogenaamde voorbereidingsbescherming. Dit bete
kent dat voor die veranderingen vooraf een monumentenvergunning
moet worden aangevraagd.

Met ingang van donderdag 29 augustus tot en met woensdag 25 septem-
ber aanstaande ligt het voornemen tot aanwijzing van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij wijze van inspraak voor een ie
der ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). U kunt gedurende deze periode uw
zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Zij zullen
die zienswijzen betrekken bij hun voorstel aan de gemeenteraad, die in
het kader van de procedure nog advies aan de minister moet uitbrengen.
Eigenaren en anderszins zakelijk gerechtigden ontvangen afzonderlijk
schriftelijk bericht en krijgen de gelegenheid hun standpunt nader mon-
deling toe te lichten tijdens een hoorzitting.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit inzake intrekking vergunning (art.
8:26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 30 augustus 2002 tot en met 11 oktober 2002
ter inzage het besluit tot intrekking van de aan de heer H.J. Bakels c.q.
zijn rechtsvoorganger, Ganzensteeg 7, 7251 LC Vorden op 22 september
1992 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een ag-
rarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie
D, nummer 1760, adres inrichting Ganzensteeg 7 te Vorden.

Strekking van het besluit:
intrekking van de milieuvergunning voor het houden van 90 vleesvar-
kens, 165 fokzeugen, 545 gespeende biggen en 2 dekberen, omdat ver-
gunninghouder circa 3 jaar bedrijfsmatig geen dieren meer houdt.

Vergunninghouder hield 1522,3 kilogram NHs productieruimte. De de
positie neemt met 79,5 mol af naar O mol.

Beroep:
Tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerpbesluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 12 oktober 2002.

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 ter-



mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

'ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 30 augustus 2002 tot en met 11 oktober 2002
ter inzage een melding algemene maatregel van bestuur (art. 8:41, lid 1)
van mevrouw J.H.M. Wentink-Homma, het Stroo 11, 7251 VA Vorden voor
het oprichten van een inrichting voor het aanbrengen van kunstnagels
en het geven van een manicurebehandeling volgens het Besluit detail-
handel en ambachtsbedrij ven milieubeheer, op het perceel plaatselijk be
kend als het Stroo 11 te Vorden.

OOR BLIKSEM BESCHADIGDE BOOM ZUTPHENSEWEG
TOCH BEHOUDEN

Op woensdag 31 juli heeft de bliksem een eik langs de Zutphenseweg ter
hoogte van nummer 63 getroffen. De stam was niet beschadigd, maar de
bliksem heeft bij een aantal takaanzetten wel scheuren veroorzaakt. De
ze (zware) takken zijn inmiddels verwijderd, waardoor een gat in de
kroon is ontstaan. De boom is er niet direct fraaier op geworden, maar
om z'n markante aanblik zeker de moeite waard om te behouden.

In het voorjaar van 2003 willen burgemeester en wethouders de
Zutphenseweg tussen de Rondweg en de Schoolstraat reconstrueren.
Langs het wegvak tussen de Rondweg en de Mispelkampdijk staan 17
Amerikaanse eiken. De conditie en vitaliteit van deze bomen neemt de
laatste jaren sterk af. Afgelopen drie jaar zijn reeds twee bomen geveld.
Door zwamaantasting moeten komend winterseizoen nog eens drie bo-
men geveld worden. Burgemeester en wethouders verwachten de ko-
mendejaren meer Amerikaanse eiken langs dit wegvak te moeten vellen.
In verband met het uitvoeren van de reconstructie, de daarvoor noodza-
kelijke afsluiting van de Zutphenseweg en de slechte levensverwachting
van de resterende 14 bomen, willen burgemeester en wethouders voor-
afgaand aan de reconstructie alle 17 Amerikaanse eiken vellen. Door het
vellen ontstaat ruimte om 52 inlandse eiken te planten. Op termijn ont-
staat dan een vrijwel aaneengesloten laan vanaf de Rondweg tot de
Boonk.

Door de locatie, de aard en de omvang van de vellingen passen burge
meester en wethouders op de behandeling van dit verzoek de openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3:4 van de Algemene wet be
stuursrecht toe.
Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen:
- kapvergunning te verlenen voor het vellen van 17 Amerikaanse eiken;
- het opleggen van een herplantplicht voor het planten van 52 inlandse
eiken.

U kunt de aanvraag en de ontwerpbeschikking met een toelichting hier-
op inzien op de afdeling gemeentewerken in de boerderij. Tot en met 25
september 2002 kunt u uw reactie kenbaar maken aan burgemeester en
wethouders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de medewer-
kers van de afdeling gemeentewerken. De zienswijzen betrekken burge
meester en wethouders bij de definitieve beslissing. Burgemeester en
wethouders nemen, naar verwachting, in oktober een beslissing.

Ondanks onweer en plensbuien

Toch nog 2.000 euro voor
de Vordense dorpskerk
De Vordense Veilingcommissie
hield afgelopen zaterdag weer
één van haar inmiddels zeer be-
kende boedeldagen. Ditmaal in
de Vordense buurtschap Linde
op boerderij 'De Bonekamp'.

Met hulp van verscheidene, vooral
Lindese vrijwilligers, werd al vroeg
begonnen met het opbouwen van
verschillende kramen met daarop
velerlei goederen, zoals speelgoed,
snuisterijen, huishoudelijke heb-
bedingetjes, boeken, platen, stof-
fen en gordijnen, meubilair in
allerlei soorten en maten en vele
spulletjes die bij een dergelijke
verkoopdag horen werden tevens
uitgestald.

Dit geheel werd aangevuld met
een gezellige koffie en limonade
hoek. Toen om negen uur het ter-
rein werd geopend had zich in-

middels al een groot aantal men-
sen voor de ingang verzameld. Er
werd al direct goed verkocht, alle
kraampjes deden goede zaken.

Opvallend was dit keer de grote be
langstelling voor het meubilair
waaruit ruim te kiezen viel.

De (koop) stemming onder de be
zoekers, naast vele Vordenaren
ook veel vakantiegangers van
heinde en verre, was prima. Tegen
enen echter begon het te onweren
en geweldig te plenzen.

Dit maakte jammer genoeg een
zeer snel einde aan de gezellige
drukte.

Ondanks dit natte einde bleek het
bestuur zeer content met een op-
brengst van ruim 2000,- (ook de in
het voorjaar gehouden pleinmarkt

PENSARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

(afd. 3:4 Algemene wet bestuursrecht)
Wonen: 'GeWOONweggelukkig in Vorden'
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van donderdag 29 augustus tot en met
woensdag 25 september voor een ieder, gedurende openingstijden, op de afdeling volkshuisvesting en ruimte
lijke ordening (VRO) in het koetshuis ter inzage ligt de ontwerp - beleidsnota Wonen: "GeWOONweg gelukkig
in Vorden". Belanghebbenden kunnen gedurende die periode hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk ken-
baar maken aan Burgemeester van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN. U kunt tijdens de openstelling van
het gemeentehuis (maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van
14.00 uur tot 17.00 uur) over het ontwerp van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening. De gemeenteraad behandelt de nota in zijn niet-besluitvormende vergadering
van 5 september aanstaande. Na afloop van de inspraakperiode zullen burgemeester en wethouders de ge
meenteraad voorstellen de nota vast te stellen. Naar verwachting zal die vaststelling plaatsvinden in de raads-
vergadering van 24 oktober 2002.

^ VERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats aanvrager inhoud vrijstelling

Vierakkersestraatweg 15, Vierakker de heer en mw.
H.J.W. Stapelbroek

verkleinen bijgebouw overgang naar
en vergroten woning woondoeleinden

de Haar 11

Slopen

Plaats

De heer E. Berendsen

aanvrager

vergroten woning overschrijding
rooilijn

Vierakkersestraatweg 15, Vierakker De heer en mw.
H.J.W. Stapelbroek

Milieu

Plaats

Ganzensteeg 7

Gebruiken (brandveiligheid)

Plaats

Lindeseweg tegenover nr. 23

het Wiemelink ongenummerd,
openbare weg ter plaatse
van het Wiemelink 40

aanvrager

De heer HJ. Bakels

aanvrager

Inhoud

gedeeltelijk slopen twee schuren

Inhoud

intrekken van de op 22 september 1992
verleende vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een agrarisch bedrijf

inhoud

Stichting Volksfeest Linde gebruik tent als feestruimte
van 24 t/m 29 september 2002

Stichting Kinderopvang
Vorden 'De Klimboom'

gebruik tent als feestruimte
op 14 september 2002

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

kende dit fraaie resultaat). 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 elke eerste zaterdagmorgen
in de maand wordt op dezelfde
locatie meubelverkoop uit de aan-
wezige voorraad gehouden.

Verder staat er weer een grote boe
kenbeurs op de rol en wel op za-
terdag 12 oktober in 'De Voorde'
achter de Dorpskerk.
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AUGUSTUS
ledere dag:

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

27 Klootschieten, start bij de Vor-
dense Pan

27 Avondrondleiding in Pinetum
De Belten

28 ANBO Klootschieten, camping
Kleine Steege

SEPTEMBER
ledere dag:

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

l VRTC de Achtkastelenrijders
'Najaarstocht'

l HSV de Snoekbaars, senior-
wedstrijd

3 Klootschieten bij de Vordense
Pan

3 HVG dorp Vorden fietstocht
4 ANBO klootschieten bij de

Kleine Steege

4 Handwerkmiddag in de Weh-
me

5 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 VVV Open Monumentendag
8 Fietstocht Kranenburgs Belang

vanaf Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg

10 Klootschieten bij de Vordense
Pan

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

11 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege

15 HSV de Snoekbaars, senior-
wedstrijd

17 Klootschieten bij de Vordense
Pan

18 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege

18 Handwerkmiddag in de Wehme,
kraamverkoop

19 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Fietstocht Linde
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan
25 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege
26 PCOB vergadering Stampertje

o.m. met 'Herkomst Gelderse
familienamen;

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

Allerhand uit Saksenland
28 HSV de Snoekbaars, afsluiting

wedstrijdseizoen



Nieuwenaam en eigenaar Restaurant De Timmerieë:

'Het Eethuus' opent met buffet
Hallo Allemaal,

Raymond en Brunhilde Schrij-
ver zijn de nieuwe eigenaren
van Restaurant De Timmerieë
in Warnsveld. Zij nemen de
zaak over van Arie Maalderink
die in totaal negentien jaar de
scepter heeft gezwaaid aan de
Lochemseweg. Het restaurant
gaat op zondag l september
verder onder de naam 'Het Eet-
huus'.

Ze zien het beide als een unieke
kans. "Maar het kwam wel heel on-
verwachts", zegt Raymond Schrij-
ver (31) die de afgelopen zes jaar
als restaurant-kok bij De Timme-
rieë in dienst was. "Ruim een
maand geleden kwam eigenaar
Arie Maalderink naar mij toe met
de mededeling dat hij ermee wilde
stoppen. Arie wordt leraar. Hij gaat
dus heel wat anders doen. Hij
vroeg vervolgens of mijn vrouw en
ik het bedrijf willen voorzetten. Ei-
genlijk hoefden we daar helemaal
niet lang over na te denken. Dit is
een unieke kans. Het restaurant
ligt op een fantastische locatie en
heeft gewoon een hele goede
naam. Wij gaan er gewoon voor",
zegt hij enthousiast.
Een groot voordeel is dat de mees-

te vaste klanten van het restaurant
Raymond Schrijver al kennen om-
dat hij reeds zes jaar lang het vas-
te gezicht is van de keuken. "Som-
mige klanten vroegen zich al be-
zorgd af of ik nu stop met koken.
Maar dat is dus niet het geval. Ik
blijf gewoon ik de keuken staan en
mijn vrouw neemt de bediening
voor haar rekening." Voor de mees-
te inwoners van Warnsveld is
Brunhilde Schrijver (42) geen on-
bekend gezicht. De afgelopen drie
jaar werkte zij als caissiare bij Su-
per De Boer Stein. Evenals haar
man Raymond heeft zij daarvoor
jarenlang in de horeca gewerkt.
"Maar de laatste paar jaar heb ik
het even wat rustiger aangedaan
in verband met de kinderen", legt
ze uit. Het restaurant is volgens
haar prima te combineren met
een gezin. "We komen naast het
restaurant te wonen. We hoeven
dus niet telkens heen en weer te
rijden." Verder gaat ook dochter
Thary (15) meehelpen in de bedie-
ning.

UITGEBREIDE KAART
Behalve een nieuwe naam -Het Eet-
huis- heeft het restaurant aan de
Lochemseweg ook een nieuwe

menukaart. Deze is uitgebreider
dan de vaste klanten van De Tim-
merieë gewend waren. "We rich-
ten ons op een iets bredere doel-
groep dan in het verleden en wil-
len ook de mensen trekken die
hier toevallig voorbij rijden", legt
Raymond Schrijver uit. Door mid-
del van een extra bord aan de weg
met wat opvallende vlaggen pro-
beren de nieuwe eigenaren de aan-
dacht van automobilisten en fiet-
sers te trekken. Ook zal er binnen
een speelhoekje voor de kinderen
worden ingericht zodat vader en
moeder even rustig van hun maal-
tijd kunnen genieten. Het is de be-
doeling dat binnenkort ook de
aankleding van het restaurant on-
der handen wordt genomen.
"Maar het belangrijkste is dat wij
eerst gaan draaien", zegt Brunhil-
de Schrijver.
De deuren van Restaurant 'Het
Eethuus' gaan op zondag l sep-
tember open. Op een programma
staat die middag een speciaal ope-
ningsbuffet. Het restaurant is alle
dagen van de week geopend behal-
ve de dinsdag. Voor meer informa-
tie over het openingsbuffet zie ook
de advertentie elders in deze
krant.

Zutphenseweg en Horsterkamp
op de schop
Het college van B en W heeft bij
de gemeenteraad een voorstel
ingediend voor het opknappen
van de Zutphenseweg en de
Horsterkamp. Hiermee is een
bedrag gemoeid van 1.241.000
euro. Doel is de snelheid en het
geluid van het verkeer op beide
wegen te verminderen. De
werkzaamheden staan gepland
voor het voorjaar van 2003.

In het voorstel is een groot aantal
maatregelen opgenomen. Zo gaat
op de Zutphenseweg tussen de
Mispelkampdijk en de School-
straat de maximumsnelheid naar
dertig kilometer per uur. De fiet-
ser krijgt op dat deel van de
Zutphenseweg meer ruimte door
het visueel versmallen van de rij-
baan en het aanbrengen van rode
fietsstroken van 1,50 meter breed.
De fietspaden tussen de Mispel-
kampdijk en de Steege komen
hiermee te vervallen.

Speciale geluidsarme klinkers
gaan de huidige klinkers op de
weg vervangen. Op de kruispun-
ten worden plateaus aangebracht
(ook in geluidsarme klinkers), de
bushaltes vervallen en hiervoor in
de plaats komen parkeerhavens.

Op de Zutphenseweg tussen de
Rondweg en de Mispelkampdijk
komt een inhaalverbod. Dit wordt
aangegeven door een dubbel ge-
trokken asstreep. Van het aanbren-
gen van een moeilijk overrijdbare
rijbaanscheiding wordt om onder-
houdstechnische redenen (obsta-
kels met gladheidsbestrijding)
voorlopig afgezien.

KAP BOMEN
Ook ligt het in de bedoeling om 17
Amerikaanse eiken tussen de
Rondweg en de Mispelkampdijk in
verband met de slechte conditie
en levensverwachting te vervan-
gen door inlandse eiken. In totaal
worden 52 inlandse eiken geplant.
Op termijn ontstaat dan weer een
aaneengesloten laan vanaf de
Rondweg tot aan de Boonk. De
voorgenomen kap van de bomen
ligt de komende vier weken bij de
gemeente voor inspraak ter inza-
ge.

Wat er met het overige deel van de
Zutphenseweg en de Dorpsstraat -
oftewel de centrumroute door het
dorp - gaat gebeuren, is op dit mo-
ment nog niet bekend. Wel is in-
middels een visie op de wegen-

structuur van Vorden klaar. In de
ze nota wordt ingegaan op de toe
komst van het centrum en de ef-
fecten op het omliggende wegen-
net. Op dinsdag 24 september om
20.00 uur vindt hierover een voor-
lichtingsbijeenkomst plaats in het
Dorpscentrum.

Om een snelheidsreductie van het
verkeer op de Horsterkamp te be
reiken, worden verhoogde trottoir-
banden geplaatst en een doorge-
trokken asstreep aangebracht. De
aansluitingen met de zijwegen
Beatrixlaan, Willem Alexander-
laan en Christinalaan worden
voorzien van een uitritconstructie.
Dit moet sluipverkeer naar het
centrum voorkomen. Ter onder-
steuning van de verkeersmaatrege
len komen op de Horsterkamp
twee matrixborden die de ver-
keerssnelheid aangeven. Tot slot
wordt hier in verband met spoor-
vorming in de weg een dunne laag
asfalt weggehaald en een nieuwe
laag geluidsreducerend asfalt aan-
gebracht. Geluidsreducerend as-
falt heeft als voordeel dat het ver-
keerslawaai aanzienlijk minder
wordt. De verwachting is dat dit
met drie decibel afneemt, wat een
halvering van het geluid is.

Het is weer zover er wordt weer
een jeugddienst gehouden in
de Nederlands Hervormde Re-
migiuskerk te Hengelo (Gld.).

Maar als men liever uit wil slapen

dan is dat ook goed natuurlijk.Ver-
wacht niet te veel van deze dienst.

En mocht de interesse toch gewekt
zijn dan zien we u wel verschijnen
op zondagmorgen 8 september.

o l i ti e varia GROEP

Vrijdag 16 augustus
Op de Ruurloseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen een
personenauto en een reegeit. De
reegeit overleefde de aanrijding
niet. De auto had zeer lichte schade.

Zondag 18 augustus
Aan de Netwerkweg is ingebroken
in een bedrijfshal. De dader is bin-
nengekomen door het ingooien
van een raam, waardoor deze naar
binnen is geklommen. Uit het
pand zijn diverse goederen wegge
nomen.

Op de kruising Oude Zutphense-
weg/Kerkhoflaan heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen een
personenauto en een motorfiets.
De bestuurder van de personen-
auto verleende geen voorrang aan
de motorrijder. De motorrijder is
naar het ziekenhuis overgebracht.
Beide voertuigen zijn zwaar be-
schadigd geraakt en afgesleept. De
motorrijder heeft veel geluk ge-
had.

Maandag 19 augustus
Op de Ruurloseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen twee
bestelauto's. De bestuurder van de

bestelbus wilde linksaf slaan
en bracht daartoe zijn auto tot
stilstand i.v.m. naderen verkeer uit
tegenovergestelde richting. De
bestuurder van de achterste bestel-
bus zag dit te laat en botste op de
achterzijde van de voorgesorteer-
de auto.

Woensdag 21 augustus
Bij een bedrijf, gevestigd aan de
Ambachtsweg, is een poging tot
inbraak gedaan. Er is een slot van
een deur vernield. De dader is niet
binnen in het pand geweest.

Gevonden en
verloren voorwerpen
met ingang van 15 augustus

GEVONDEN: rode blouse

VERLOREN: bruine portemonnee,
damesbril in zwarte koker, groen-
achtige hoed met veertje.

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

Collecte kankerbestrijding
'Kanker in de familie!?'
In de week van 2 - 7 september
gaan de collectanten van de
Nederlandse Kankerbestrijding/
Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF) ook in Vorden weer de
deuren langs.

Iedereen krijgt tevoren de folder
'Mijn manier van kankerbestrijding'
in de bus. Hierin staat een over-
zicht van de activiteiten in de KWF-
themamaand september: Kanker
in de familie!?'. Ook vertellen on-
derzoekers en voorlichters over
hun manier van kankerbestrijding.

De manier is geven. Het KWF be-
steedt de ontvangen gelden aan
onderzoek, opleiding, voorlich-

ting en begeleiding van patiënten
en hun naasten. Steun is onmis-
baar. Het KWF krijgt geen overheids-
subsidie. Wie de collectant mist,
kan een gift overmaken op giro
26000. Iedere collectant kan zich
legitemeren. Het KWF is te her-
kennen aan de Rode Krab en aan
het Keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving.

Wie vragen heeft over kanker
en kankerbestrijding of'kanker in
de familie', kan bellen met de
Hulp- en Informatielijn van het
KWF (gratis): 0800 - 022 66 22
(maandag tot vrijdag 10.00 - 12.30
uur en 13.30 -16.00 uur), of surfen
naar www.kankerbestrijding.nl

Cursus sportmassage
in Zutphen
Sportmassage opleiding Zutphen
start op dinsdag 3 september
een 1-jarige opleiding tot sport-
masseur/-verzorger in het Rode
Kruisgebouw, Van Drinenstraat
4, Zutphen.

Omdat steeds meer sportvereni-
gingen het belang inzien van bles-
surepreventie en sportmedische
begeleiding en opleider/fysiothe-
rapeut Louis Bosman steeds vaker
de vraag naar een geschoolde
sportmasseurfverzorger krijgt heeft
hij besloten een cursus te starten
in Zutphen.

Bosman, al jarenlang als docent
anatomie en massage verbonden
aan SOW (Sportmassage Opleiding
Westervoort), wil de uitdaging
aangaan om een eigen opleiding
te starten. Bij SOW was de Vorden-

se fysiotherapeut nauw betrokken
bij de lesstofontwikkeling, een er-
varing die hij graag wil delen met
de cursisten uit Zutphen en omge
ving. In 36 weken worden 144 les-
uren theorie en praktijk gegeven.

In groepen van maximaal 20 per-
sonen volgen de cursisten lessen
in anatomie, fysiologie, massage,
EHB(S)O en verzorging. De prak-
tijklessen worden door 2 personen
gegeven; dubbele aandacht dus.

Ondanks de zwaarte van de cursus
was het slagingspercentage van de
door Bosman opgeleide cursisten
hoog; cursus Apeldoorn 2001-2002
bijna 90%. Een resultaat dat hij in
Zutphen wil verbeteren door een
probleemgestuurde onderwijsaan-
pak. Voor meer informatie zie de
advertentie elders in deze Contact.
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ZO29 Dl DIJK BUSTED
Op zondag tussen 21.00 en 21,30 uur gratis entree

en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden

Adverteren in
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

PRAXIS ©a
l O% korting op Duraline wandsystemen

l 5% korting op element systeemliggers en -dragers

15% korting op kant en klaar gordijnen

1O% korting op witte meubelpanelen

1O% korting op voordee/pakketten timmerhout

15% korting op Praxis dubbeldekkende latex 10 liter

25% korting op garderobekast Odin beuken
178 x 100x58 cm

Kijk voor meer aanbiedingen in de Praxis-folder.

Met gratis
^^ — m ï̂̂  Kwinkweerd 4 • 7241 CW Lochem
PRAXIS Telefoon (0573) 25 19 99

Voor het betere schilderwerk!

1937 Jubileum 2002

65 jaar Vakmanschap

Onsten k
Schilderwerken bv

Vanwege ons Jubileum verloten wij in de
periode 15 augustus tot 15 september a.s,

Bij besteding van € COjOO of meer,

aan Schilder/Behangwerkzaamheden
of in onze Decorette winkel

(bij kontante betaling)

een

Dagje Pretpark
voor het hele gezin

(max. vijf personen)

Voor de kleintjes hebben wij een

Grabbelton!

Onstenk Schilderwerken en
Decorette Onstenk
Zutphensestraat 115, Brummen
Tel. 56 12 60 Fax 56 53 13

Email: info@onstenkschilderwerken

Kijk op onze website www.onstenkschilderwerken.nl

Let ook op onze
volgende actieperiode!



Volleyballers:
het luie vakantiezweet moet er uit

M a k e l a a

Dinsdag 3 september beginnen
daarom de trainingen weer!

Natuurlijk zijn we ook altijd op zoek naar sportieve,
nieuwe leden. Voor de jeugd vanaf zes jaar is er

tegenwoordig al circulatievolleybal.
Kom gewoon eens een keertje kijken of meetrainen!

De trainingsuren zijn te vinden op
www.vvdash.myweb.nl.

Meer info: Herman Vlogman, tel. (0575) 55 29 59 of
Edith van Houte, tel. (0575)55 1599.

enz

u*

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

IDc
Burg. Giilléestraat 38 • Vorden

Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Aardbeien tompoezen
4 stuks

van € 5)00 nu voor € 4,25

Bananen soezen
5 halen 4 betalen

Nieuw:
Samson brood

met het grote Samsonpuzzelspel

Als enige in Vorden hebben wij de befaamde

Leonidas bonbons

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak,
vlaaien, partyhapjes, salades,

belegde broodjes, hartige broodjes.

FANTASTISCHE
SCHOOL-

AANBIEDING!
-20% korting
-30% korting
-40% korting

Alle schoolagenda's
en schoolorganisers

zelfs tot
-50% korting.

Bij aankoop van zo'n spotgoedkope agenda

gratis Bruna rugtas!
(zolang de voorraad strekt, dus wees er snel bij).

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Reparatie • in- en verkoop
• radio en iv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (GId.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

Op zoek
naar de beste bijverdienste?

Begin een krantenwijk,
nu met € 45.- startpremie!
Word bezorger van Algemeen
Dagblad, Trouw en de Volkskrant.

Dat is de snelste bijverdienste voor
alle leeftijden, ledere ochtend een
uurtje de krant bezorgen betaalt prima.
Plus een gratis regenpak, elke dag een
gratis krant en regelmatig een extra
bonus.

Ben je 15 jaar of ouder, dan kun je aan de slag in Vor-
den. De verdienste is uitstekend en tijdelijk € 45.- premie
voor Snelle Starters.

Belangstelling? Surf naar www.koplopers.com of bel
gratis 0800 0230351.

't Komt in de bus met Koplopers!



Theater sluit zomerseizoen af
Theater Onder de Molen in Vor-
den sluit op woensdag 28 au-
gustus het zomerseizoen af. On-
der de noemer Verhalen en mu-
ziek' zullen diverse artiesten op
deze avond een zeer afwisse-
lend programma brengen.

Nieuw op het programma is een
optreden van cabaretkenner Henk
Dill. Hij zingt onder ander het fa-
meuze lied van de Pharao dat in
1946 werd geschreven door Mr.
Moestafa. Verder zal de schrijver

Peter Hoefnagels enkele verhalen
vertellen uit zijn romans. Hij doet
dit in combinatie met het zingen
van jazzstanderds. Peter Hoefna-
gels wordt bijgestaan door theater-
orkest The Mills Fathers. Dit orkest
bestaat woensdagavond uit Pieter
Sanders (piano), Karel Heidenis
(basgitaar) en Tony 'Toots' Fraas
(accordeon).
Ook goochelaar Wim Hooghiems-
tra is woensdag van de partij. Ter
gelegenheid van het 10-jarig be-
staan van het theater heeft hij en-

kele nieuwe trucs aan zijn optre-
den toegevoegd. Cabaretier Peter
Besselink maakt de avond com-
pleet en heeft door middel van
zijn wondertelefoon contact met
niemand minder dan Herman
Brood.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den. Kaarten kunnen van tevoren
worden gereserveerd via de reser-
veerlijn of bij de plaatselijke WV.
Zie ook advertentie.

Opening Dancing Witkamp
Op zaterdag 31 augustus zal de
Larense kermis 2002 van start
gaan. Ieder jaar een bijzonder
gezellig feest. Dit jaar is deze
eerste dag van het feest extra.
Bijzonder: Dancing Witkamp
opent op deze datum na een
jaar bouwen haar deuren voor
het grote publiek.

Vanaf 31 augustus is Witkamp ie-
dere zaterdag geopend. In Wit-
kamp vindt u alle muziekstijlen
onder CCn dak. In de Underg-
round wordt Dance House en R&B
gedraaid door dj's. Bekende bands

als "Santa Rosa", "P.P.M.", "Frag-
ment", "V-male", "Ex-trema",
"Boulevard" en "Millstreet" treden
wekelijks op in de balustradezaal.
Boven in de Funbar is iedere week
iets anders te beleven, 's Winters
apras-ski party's, zomerdag tropi-
cal party's en iedere drie weken de
"Crazy Piano's" (bekend in Scheve
ningen). "Crazy Piano's" is nieuw
en exclusief bij Witkamp.

Drie enthousiaste muzikanten la-
ten de gasten op een speelse onge
dwongen manier uit hun dak
gaan. De muzikanten zitten achter

twee vuurrode vleugels en een
drumstel. Er wordt classical sing
alongs tot Amerikaanse Rock 'n
Roll gespeeld.

Dancing Witkamp heeft er voor
gezorgd dat haar gasten op een
makkelijke en goedkope manier in
Laren kunnen komen. Iedere za-
terdag rijden er bussen vanuit
Bathmen, Harfsen, Gorssel, Al-
men, Vorden, Warnsveld, Eefde,
Ruurlo, Barchem, Borculo, Geeste
ren, Gelselaar en Lochem. Zie van-
af volgende de advertentie's in
Contact

Bruidjes in de Hanzehof
Maandagavond 16 september
a.s. staat de Hanzehof Zutphen
weer in het teken van aanstaan-
de bruidsparen. Tijdens de gro-
te bruidsshow georganiseerd
door Bruidsmode Covers Zut-
phen worden de nieuwste
bruidcreaties geshowd.

Zoals romantische modellen met
bont voor de winterbruid en off
shoulder modellen in "changing
colors sparkling" voor voorjaar
2003. Deze zijn afkomstig uit de
exclusieve collecties van o.a. Selec-
tief no. l, Pierre Cardin en Cymbe
line. Dit alles wordt geshowd met
verterende kinderkleding en de
nieuwste stijl kostuums van Walle
Tempelman mannenmode.
Voor de moeder van de bruid is er
de collectie van Pijnappel.

Banketbakker Bosvelt demon-
streert zijn ambacht en laat de be
zoekers smullen van zijn heerlijke
traktatie.
Kunstzinnige bruidsboeketten wor-
den weer gebonden door kam-
pioen bloembinder Fred Hiet-
brink.
Trouwringen, colliers in goud/wit
of platina, sommige afgezet met
parels of diamanten, toont Juwe-
lier Slotboom.
Ideeën voor een originele trouw-
aankondiging en bedankje vindt
men in de stand van Wevo-Druk.
Natuurlijk wil je zo'n dag vastleg-
gen om er later nog van te genie
ten, daarom zijn fotograaf Feith en
videomaker Albert Bakker aanwe-
zig-
Ben heuse ambtenaar (in toga) van
de Gemeente Zutphen afd. burger-

zaken kan alles vertellen over
trouwen in de historische Burger-
zaal (uit 1451) of in de sfeervolle
zalen van het Museumhotel.
Over romantisch trouwvervoer
met koets of calèche kan stalhou-
derij Lankhorst alles vertellen.
Resort Hotel Inntel, aangesloten
bij de Golden Tulip keten, verzorgt
graag het bruiloftsfeest.

Al deze aanwezige specialisten
zijn zeker een reden, voor aan-
staande bruidsparen om deze
show, in de Hanzehof te Zutphen
op maandagavond 16 september,
niet te missen.

Voorkom teleurstelling en bestel
tijdig kaarten bij Bruidsmode Co-
vers Zutphen, telefoonnummer
(0575) 51 44 18.

Is de actie 'Beterwater!'
wel nodig?
Er is een enkeling die twijfelt of
de actie voor beter water in Vor-
den wel nodig is. Maar bijna ie-
dereen, zeg maar rustig 98%
van de inwoners van onze ge-
meente, is het er mee eens. Heel
erg mee eens. Een voorbeeld?

Deze week belde iemand met de
werkgroep die vertelde dat een
groep bewoners van een woning-
complex Vorden zóveel hinder van
het te kalkrijke water heeft dat
men er, ten einde raad, gezamen-
lijk een eind aan wilde maken. Er
zou collectief een installatie wor-
den aangeschaft om het water
voor het hele complex te onthar-
den. Zo'n gezamenlijk besluit
moet niet onderschat worden,
want de aanleg van zo'n installatie
kost veel geld. Toch heeft men dat
er voor over.

Jammer genoeg gaat het plan niet
door. De leverancier Vitens, be
heerder en eigenaar van het wa-
terleidingnet tot de watermeter in
elke woning, had bezwaren. Het
aanbrengen van een voorziening

vóór een groep watermeters is niet
toegestaan. Verzoek afgewezen.

Het is duidelijk: onze strijd voor
gewoon zacht water is terecht en
dringend nodig. We hebben recht
op water dat goed smaakt en geen
hoge kosten veroorzaakt door ex-
tra grondstoffengebruik en extra
slijtage van electrische appara-
tuur. We hebben recht op water
dat geen ergernis veroorzaakt
doordat kranen dicht gaan zitten
en verwarmingsbuizen en boilers
verkalken. We hebben meer dan
genoeg van pittige rekeningen van
leveranciers voor nieuwe strijkij-
zers en koffiezetapparatuur, nieu-
we douchekoppen en verwar-
mingselementen in onze wasma-
chines.

Gelukkig begint na de fusie van
dit voorjaar bij de leiding van
Vitens het besef door te dringen
dat we geen onredelijke zeurders
zijn maar dat er echt iets mis is.
Veel en veel te laat heeft het Wa-
terbedrijf Gelderland de ernst van
het probleem onderkend. Zodat

pas in september 2002, tien tot
vijftien jaar te laat, er waarschijn-
lijk besluiten worden genomen.
Besluiten die pas over vier en een
halfjaar effectief zullen zijn. Als
alles goed gaat! We hopen, zoals is
toegezegd, dat we dit najaar, wel-
licht al in september, ons massale
protest van nu al meer dan 650 on-
dertekende klaagbrieven, aan kun-
nen gaan bieden aan de Raad van
Bestuur van Vitens.

Tot 11 september kunnen daarom
nog brieven worden ingevuld en
ingeleverd bij de bekende adres-
sen. Brieven waarin u, desnoods in
enkele regels, uw mening geeft
over het water dat uit uw kraan
komt. De modelbrieven liggen
klaar in de hal van Super de Boer
en in de hal van de Openbare Bi-
bliotheek in Vorden en kunnen
worden gedeponeerd in de bussen
die daar te vinden zijn.
Helpt u mee om de drie albums
met elk 250 klaagbrieven vol te
krijgen? Bij voorbaat bedankt na-
mens de leden van de werkgroep
'Beterwater!' in Vorden.

Avonturen in de
Cactus Oase
Het Cactushondje Shooter
vindt het helemaal niet leuk
dat Aiiny Cactus altijd maar
over die planten praat de kin-
deren en grote mensen kijken
niet naar hem om, hij is heel
erg verdrietig.

De bemoeivogel Vrousella en de
woestijnpoes Chita roepen de hulp

in van de Cactusfee Selenia en
dan begint er een leuk spannend
avontuur, gespeeld door het "Anny
Cactus Team".

Kom, Kijk, Luister!!!
De Cactusclown Kika ontvangt je

vmet een lach aan de Jongermans-
^teeg 6 te Ruurlo.
(Zie ook de advertentie)

Wil men ook
na de vakantie
wat pondjes kwijt?
Bij "Slank-Klup" kan dat op een
verantwoorde manier.

"Slank-Klup" verstrekt al meer dan
tien jaar iedere week een door een
erkende diëtiste uitgebalanceerd
menu (geen dieet) dat smakelijk,
buikvriendelijk en cholesterollie
vend is. Door consequent toepas-
sen wordt de eetgewoonte aange-
past, zodat er geen "JOJO" effect
hoeft te ontstaan. De menu's wor-
den bovendien door de aan "Slank-
Klup" verbonden diëtiste zo sa-

mengesteld dat ze ook geschikt
zijn voor de andere leden van het
gezin. Zodat het niet nodig is apar-
te potjes te koken.

Tijdens de wekelijkse bijeenkomst
van "Slank-Klup" begeleidt en sti-
muleert de leidster de deelnemers
om de overtollige pondjes kwijt te
raken.
Wil men meer weten of een bij-
eenkomst bijwonen kom dan naar
een van de avonden (zie adverten-
tie elders in dit blad).

Klassementsrit
"In Stap en Draf'
te Hengelo Gelderland
Het Gelderse Hengelo staat be-
kend om zijn prachtige omge-
ving en het bijzonder mooie
coulissen landschap. Een nau-
welijks mooier decor bestaat er
om in deze omgeving een klas-
sementsrit, tevens open dag, te
organiseren.

De vereniging van het aangespan-
nen paard "In Stap en Draf" te
Hengelo Gld. organiseert voor de
23e maal een klassementsrit op
zondag l september a.s. De jure
ring voor de authentieke aanspan-
ningen zal worden verzorgd door
de KNHS, welke beoordeling zal
meetellen voor de Nationale Kam-
pioenschappen, ook voor de niet
authentieke aanspanningen is er
een prijs te verdienen.

's Morgens zal er gestart worden
vanaf het terrein "de Hietmaat",
richting Varssel voorafgegaan
door enkele aanspanningen voor
de verkoop van programmaboek-
jes met routebeschrijving. Daarna
is er een sherrystop bij de molen
in Varssel.
De middagpauze zal worden ge

houden in Hengelo Gld. op het ter-
rein "de Hietmaat", tijdens deze
middagpauze zullen tevens de
prijzen van de jurering bekend ge
maakt worden, dan is er ook vol-
doende gelegenheid om de aan-
spanningen van dichtbij te bekij-
ken. Na de pauze zal de middagrit
starten, deze gaat richting Keijen-
borg voor een sherrystop aan het
Booltinkplein, na deze stop zal de
rit in gesloten formatie richting
Hengelo Gld. gaan en arriveren op
het terrein "de Hietmaat". De deel-
nemers zullen zich hier nog een-
maal opstellen en krijgen van de
vereniging "In Stap en Draf" een
attentie aangeboden als aanden-
ken van deze rit. De vereniging "In
Stap en Draf hoopt op een succes-
vol evenement zodat een ieder en-
thousiast en voldaan huiswaarts
kan keren.

Men is van harte welkom in het
Gelderse Hengelo op l september
a.s. Voor inlichtingen en opgave
kan men terecht bij mw. W. Steen-
blik, Dennendijk 13, 7231 RD
Warnsveld, tel. (0575) 55 28 10.
(Zie ook de advertentie)

Plein Markt
Willibrorduskerk
Vierakker
Zondag 8 september is de grote
pleinmarkt t.b.v. de restauratie
van de St. Willibrorduskerk te
Vierakker.

Er zijn vele kramen met diverse
mooie spullen.
Wat is er nog meer te doen?
Bijvoorbeeld: toren beklimmen,
rondleiding door de kerk, rad van

avontuur, doelschieten, gewicht
raden van een ezel. wedstrijd dar-
ten (dagprijs een vaatje bier).
Voor de kinderen is er ponyrijden,
grabbelton, schminken.
Ook voor de inwendige mens is er
aandacht.

De toegang is gratis en er is gratis
parkeren.



vaste keus of verrassend alternatief
MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

SCHOUDER-
KARBONADE

oh MINI
CANDYBARS

zak a 1.49

nu 2 zakken halen

1 zak betalen

FRISTI
pak, liter a 1.89

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

OM] IOMPH
Dl VI NNI

handpeer, kilo

LOS MOLINOS
VALDEPENAS

fles 0,75 liter a 3.59

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

PAGE PLUS
TOILETPAPIER

24 rollen van 9.32

49
voor

PEPSI - SISI
7-UP

fles 1,5 liter a 1.21

nu 4 flessen halen

3 flessen betalen

• Altijd dagvprs

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALLt^GALL

JOHNNY
WAI.KI IR Red Label

0,7 liter12299

GALL^GALL

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

01 HENGELD (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 4612

hordeuren

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

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

Nieuw Nieuw nieuw

Openings
buffet
Zondag 1 september
Vanaf 16.00 uur
€ 20,80 p.p.

Stel zelf uw vijf gangenmenu
samen en maak kennis met
Restaurant 'Het Eethuus',
voorheen 'De Timmerieë'.

Wij raden u aan van tevoren te reserveren!

9tet
Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel. (0575) 43 13 36 • Fax (0575) 43 22 44
Internet: www.heteethuus.nl
E-mail: info@heteethuus.nl

Ga deze winter op vakantie
En nog een keer
En nog een keer

Naar de zon of liever naar de sneeuw? Alle bestemmingen zijn net binnen.

Kom vandaag nog even de nieuwe reisgidsen ophalen en boek uw vakantie

bij Rabobank Reizen. Dan kunt u een van de 25 digitale videocamera's winnen.

*% Zo beleeft u uw vakantie opnieuw en opnieuw. Hoe eerder u

boekt, hoe meer u kans maakt. Alvast een prettige vakantie!

Meer informatie op: www.rabobank.nl
Rabobank

Reizen



Anny Cactus
Kindertheater

Woensdag
28 augustus

vanaf 14.00 -17.00 uur.

Toegang € 2.50 incl. drinken.

Jongermanssteeg 6 te Ruurlo
Telefoon (0573) 45 18 17.

Begin september
start er een

nieuwe cursus

baby-
massage

in
gezondheidspraktijk

Vorden.

Inlichtingen:
Annemarie van Heeren-Doze

Tel. (0575) 52 70 70.

Kom ook op
8 sept. 2002

v.a. 11.00 tot 17.00 uur.

De volgende groepen/
artiesten zullen optreden

in de feesttent.
Hein Michelbrink

Duo Annie & Marie
Arne Jansen

Richart Hekkert
Gerrit & Graads

Herman Riethorst
Sing A Song en

Kas Bendjen.
Plaats: Wiersserbroekweg 5

in Vorden.
Toegang is gratis.

St. Maartenszee t.h.
zomerbungalow

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

Vrijst., parkeren voor de deur.
(072) 5092 128.

350.000 kinderen blijven
de hele zomer thuis.

Wellicht kijken uw (klein)kinde-
ren altijd erg uit naar de zomer-
vakantie. Logisch, want niet al-
leen zijn ze vrij van school, ze
gaan ook nog op vakantie! Maar
wist u dat er jaarlijks zo'n 350.000
kinderen de hele zomer thuis zit-
ten? Omdat er bijvoorbeeld thuis
geen geld is om op vakantie te
gaan. Speciaal voor hen betaalt
Jantje Beton kindervakanties.

Een kindervakantie kan heel
belangrijk zijn
Zo kon Jimmy, die na de scheiding
van zijn ouders in een Blijf-van-
mijn-Lijfhuis verbleef, toch nog
op vakantie. Hij vertelt: "Het
vakantiekamp was een plek voor
mij om te ontsnappen aan de rot-
situatie waarin ik zat. Op zo'n
kamp kon ik dan gewoon weer
lekker een balletje trappen of
met andere kinderen spelen. Din-
gen die ik in het dagelijks leven
niet kon doen. Ik keek er het hele
jaar naar uit en nog steeds be-

waar ik mooie herinneringen aan
deze vakanties." Inmiddels is Jim-
my een aantal keren zelf als vrij-
williger mee geweest. Hij weet als
geen ander hoe belangrijk deze
vakanties voor kinderen zijn.

Help mee!
Help Jantje Beton om zoveel mo-
gelijk kinderen op vakantie te
kunnen laten gaan. Bel voor meer
informatie (030) 244 70 00 of via
e-mail: infoOjeugdfonds.nl. Of
doneer direct een bedrag op giro
1247 ten name van Jantje Beton,
onder vermelding van kinderva-
kanties. Namens alle kinderen:
hartelijk bedankt!

Beton
Postbus 85233, 3508 AE Utrecht

(030) 244 70 00
www.jeugdfonds.nl

maandag 16 september
de HANZEHOF jj
Zutphen 1
DEELNEMERS:
Banketbakkerij
Bloembinderij
Bruidsjaponnen
Bruidsheren
Bruidsmoeders
Bruidsvideo
Drukkerij
Fotograaf
Huwelijkssluiting

Juwelier
Lokatie
Trouwvervoer

Bosvelt
Fred Hietbrink
Covers
Walle Tempelman
Pijnappel
Albert Bakker
Wevo-Druk
Feith
Gem. Zutphen
Afd. Burgerzaken
Museumhotel
Slotboom
Resort Hotel Inntel
Stalhouderij Lankhorst

Zaal open 19.00 uur
Aanvang show 19.30 uur
Onder het genot van een drankje
kunt u de presentatie bewonderen
van de deelnemende bedrijven
Entree €8,80 (inclusief consumptie)

BRUIDSMODE
Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

"N
Turfstraat 25
Zutphen
Tel. (0575) 51 44 18

drukker i j Weevers

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



Weevers Net

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

RIJDAG 30 AUGUSTUS

met:
SANDER
DE HEER

VANAF NOW KAARTVERKOOP veur 15 euro bie:
*WELKOOP, TOLDIJK, *"DE SEVEN STEENEN", STEEND'REN.
""DE BIERKAAI, BOAK, «SMULCORNER, HENGEL.

't begint um: 10.30 uur fessttcntc los: 10.00 uur.

V.O.F. Klompenfabriek Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
^__ Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48
~3fï» Fax (0575) 46 25 48 - www.sueters.nl
f O ledere avond open tot 19.00 uur.

**•"
'De Plattelandswinkel' - Altijd voordeel!
Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs.

Actie: comfortabele
gezondheidssandalen.

Kom zelf eens kijken. Ook in onze collectie Big Horn,
Op is bij ons niet op!

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 02 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

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

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

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

rauu OPRUIMIHB
VAH ot lAAJsn mmm immm JIJOMS K

Alle restanten zomermode zijn reeds

AFGEPRIJSD
voor offe afgeprijsde

artikelen geUt nu
(u betaalt de afgeprijsde prijs
van de twee duurste artikelen
en krijgt het 3e artikel gratis).

dunte
CFASHION )
mode voor het héle

Internet:
www.tuunte-fashion.nl

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Verhuur van
spinhoog werker

Prijzen per:

dag € 172.55
weekend € 260.00
week € 833.00

inclusief BTW

$0*'

Deldensebroekweg 16
7251 RD Vorden
Tel. (0575) 55 45 01
Fax (0575) 55 45 02
Mobiel 06 54251986

~V£r,

Qroot Roessink
b l o e m e n

Begin september starten we weer met

workshops en
bloemschikken

Info Fam. Groot Roessink
Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 16 22

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



Danssehool
Bonman

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

in de volgende plaatsen:

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

Vrijdagavond
Hengelo (Gld.)

Zondag
Steenderen

Dinsdagavon
Alme

Maandagavond
Steenderen

„Wolbrink"
stijldansen

vrijdag 30 augustus en 6 september
van 19.00 tot 20.00 uur.

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

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

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

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

STUNT AANBIEDING!!
Floryn Jonge Jenever

LITER

€10.99

MITM
SLIJTERIJ

TT\vTT^T3v T<r "H \r**J5ENSE ^=^
EEKMARKR

Wees en Vleeswaren

Magere runderlappen ug c 4."

Malse rundermuis ug c 4."

Schouderkarbonade ug c 3."

Natuurleverworst
400 gram, per stuk € 1.

Weekpakket vleeswaren:

100 gr SCHOUDERHAM cl Jj

100gr KATENSPEK d.1]

100gr GEBR.GEHAKT cl.12

€3.36

NU VOOR 250

Elke week op de markt in Vorder) uw vakslager D IJ KG R AA F

Bos rozen
a 20 stuks

«Bolchrysant

o 2 Kalanchoés 3?"

Gemengd
boeket

<L^^
Bloemen en planten

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

Schoonmaakbedrijf

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

Opleiding tot sportmasseurM/erzorger

SPORTMASSAGE OPLEIDING ZUTPHEN
Aanvang dinsdag 3 september, 19.00 uur

Rode Kruisgebouw, Van Drinenstraat 4, Zutphen

Bel voor uitgebreide info: (0575) 55 23 89 of (06) 26 37 81 38

Adverteren
in Contact?

Vraag naar onze
uitgebreide mogelijkheden,



Voetbal

socn - CUPA
De bekerwedstrijd tussen Socii en
Cupa werd door de trainer Hagge
man van te voren al gezien als een
mooie oefenpot. Mede doordat er
nog een paar spelers in nog war-
mere oorden vertoefden kon hij
mooi van de gelegenheid gebruik
maken door diverse andere aan
het werk te zien. Cupa had de wed-
strijd volledig in handen en werd
dan door o.a. een prachtige vrije
trap de terechte winnaar. Er ko-
men nog twee van dit soort wed-
strijden midden in de feestweek,
dinsdag tegen AZC en donderdag

is Gazelle Nieuwland de tegen-
stander, dan moet men klaar zijn
voor de eerste competitiewedstrijd
tegen Gorssel. In dit duel zal Socii
voor het laatst te zien zijn met de
unieke sponsor op de borst ge-
drukt 'Agrarisch samenspel',
uniek omdat tal van jaren deze
sponsor bestaande uit een kleine
veertig deelnemers menig speler
heeft gesierd.

Op zondag 15 september zal de
gehele selectie in nieuwe kleding
worden gestoken, dit gebeurd voor
zowel het eerste als tweede team,
ruim voor aanvang van hun thuis-
wedstrijd, een ieder die hier be-
langstelling voor heeft is welkom.

Gretha klein Brinke
rijdt sterk
De Vordense postbode Gretha
klein Brinke rijdt momenteel
erg sterk in de diverse wegwed-
strijden, na vorig weekend een
15e plaats in het Brabantse
Chaam, behaalde ze dit week-
end een 5e plaats in een criteri-
um te Nieuwegein.

Gretha was bijna de gehele wed-
strijd vooruit met nog vier andere
rensters, jammer genoeg ont-
breekt bij Gretha een scherpe
eindspurt.
Ook de R.T.V. veteraan Jan Pieterse
reed in Chaam, bij de 55+ behaal-
de hij een nette 10e plaats.

De sportklassers A van de R.T.V. re
den ook hun wedstrijden, Peter
Makkink reed in Elburg naar een
18 plaats en de Warnsvelder Rey-
nold Harmsen reed in het Bra-
bantse Schaijk in zware regenval
naar een 16e plaats.
De A.T.B.ers Jan Weevers en Martin
Weijers (alle twee afkomstig uit
Hengelo Gld) zijn op uitnodiging
naar Noorwegen ze rijden daar
twee zware wedstrijden.

Woensdag 28 augustus wordt de
Rabo ronde van Wichmond verre
den. De organisatie is in handen
van de R.T.V. Vierakker/Wichmond.

Biej ons in
d'n Achterhook
Vegange dinsdagaovend ging biej Toon van de Spitsmoes nog
late de tillefoon. "Wie kan daor nog zo late belln?", vroog Toon
zich af die andachtig nao Nova an 't kiekn was. "Pak iej um
maor an, 't zal wel veur ow wean", zei e tegen Riek onderwiel
e wieter kek. "Jao, iej bunt ok liever lui dan muu", preveln Riek
die eur leasboek an de kante lei.

't Was Gert Burgman uut Haarlem, een neave van Riek. Of ze
maarn biej huus waarn, ze woln nao de Country Living Fair op
de weie veur 't kasteel. Dan konnen ze Riek en Toon metene
nog 's opzuukn. "Jao", zei Riek, aej komp maor wiej bunt wel
biej huus". Zo tegen elf, twaalf uur zoln ze biej eur wean. "Wie
krieg wiej maarn op de pot?", vroog Toon die met een half oor
met eluusterd had. Oh, Gert uut Haarlem en zien vrouw, die
woln hier nao de Fair.

"Had dan maor ezeg da'w neet biej huus waarn". Toon had 't
neet zo arg op de Burgman's begreppen. Die leepn d'r altied op
dat ze konnen met-etten, maor a'j biej eur op vesite kwammen
was t'r dit neet of hadn ze dat vegetn te haaln. Een komme vol
thee of een glas water kon d'r dan nog net af. Maor jao, 't was
een neave van Riek, daor wol e maor neet te ville tussen zitn
steuken.

'n Andren maarn waarn de Burgman's d'r al op tied. Nao kof-
fie biej eur edronken te hebben gingen ze lopens nao de Fair. 't
Was wel een endjen maor 't spaorn 't parkeergeld uut, 't kost-
ten zo al zat von Gert Burgman. Een paar parepluus kregen ze
van Riek ok nog met want 't begon al aadig te reagenen. Wat
later ging 't reagenen oaver in hosen, Riek maakn zich d'r al
zirge oaver. "Ze vezoept vaste neet, maak ow daor maor neet te
sappel oaver", zei Toon die bes kon zien dat ze soepnat wodn.

Maor Toon mos den dag nog onvewachs in aktie kommen Zo
tegen vier uur belln Gert met zien mobieltjen vanaf de Fair dat
e uut-eglierd was en vol modder zat. Hee wol zo de straote neet
oaver. Of Toon um op wol haaln. Dat hef Toon toen maor eda-
on. Gert kreeg een andere bokse en jack van Toon, dat passen
nog wel aadig. En van Riek moggen ze ok nog met-etten.

Zodat 'n dag toch nog goed wier veur de Burgman's. Maor neet
veur Toon. Die mot t'r now noodgedwongen nog een keer hen
umme zien bokse en jack op te haaln. Dat zol wel motten van
Riek, maor eerlijk ezeg bleef e net zo lief in huus, hier biej ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman

Laatste 'Achtkastelen-
fïetstocht'
Woensdag 28 augustus organi-
seert de VW voor de laatste keer in
dit zomerseizoen een fietstocht
langs de kastelen. Voor deze 'Acht-
kastelentocht' met een lengte van
33 kilometer kan men zich opge
ven bij de VW aan de Kerkstraat 1.
Het vertrek is vanaf het Markt-
plein.

RV. Vorden
De uitgestelde vlucht van zaterdag
vanaf Lommei werd een super-
overwinning voor H. Eykelkamp.
Hij behaalde dertien van de 20
prijzen en wel: l, 3, 4, 5, 6, 10, 11,
15, 16, 17, 18, 19, 20.; C. Bruinsma
2, 14; A en A Winkels 7, 8, 9, 12;
J. Meyer 13.

Volleybal weer
van start
De voDeyballers van het Vorden-
se Pelgrum Makelaars/DASH
kunnen vanaf dinsdag 3 sep-
tember weer aantreden in
sporthal 't Jebbink voor hun
eerste training.

Het belooft een bijzonder sportief
seizoen te worden. De vereniging
heeft enkele ervaren, nieuwe trai-
ners binnen de vereniging ge-
haald. Het eerste damesteam komt
uit in de derde divisie onder Henk
Wahl. Wahl: 'Het belangrijkste is
dat het eerst een hecht, enthou-
siast team wordt. Met onze mix
van jong en oud moet dat lukken.
Daarna komen de prestaties vanzelf.'
De meiden van dames l starten
hun uitgebreide voorbereidings-
programma op zaterdag 31 augus-
tus met een trainingsdag in de
Kranenburg en aansluitend een
oefenwedstrijd in Hoog Keppel.

NIEUWE VOORZITTER
Marcel Overvelde is de nieuwe trai-
ner van dames 2, ook een team
met mengeling van jong en oud.
De jonge talenten van dames drie
worden dit seizoen getraind door
Carlo Schutten. Henri Geerdink
gaat zich over de jeugd ontfermen
met als speerpunt de talenten van
meisjes Cl. Ook het circulatievol-
leybal voor de allerjongsten vanaf
zes jaar zal komend seizoen wor-
den voortgezet.
Dit alles vindt plaats onder toe-
zjcht oog van de nieuwe voorzitter
Tonny Denkers - van Houte. Daar-
bij zijn alle teams ook dit jaar weer
verzekerd van sponsoring aange-
zien diverse sportieve bedrijven
hun medewerking weer hebben
toegezegd.

NIEUWE LEDEN
Natuurlijk is de vereniging altijd
op zoek naar nieuwe, enthousiaste
leden. Er is nog ruimte in een aan-
tal teams! Kom gewoon eens een
keertje kijken of meetrainen! Meer
info: Herman Vlogman of Edith
van Houte.

Alle informatie over de vereniging
en de nieuwe trainingstijden is te
vinden op de site:
www.wdash.myweb.nl.

Pelgrum Makelaars blijft ook dit
seizoen de hoofdsponsor van
de vereniging. Op de site van dit
bedrijf (www.pelgrum.nl) is onder
meer de chatbox van de vere-
niging te vinden. Tot ziens in
sporthal 't Jebbink!

Voor het échte
plaatselijke nieuws:

www.contact.nl

Sprookjes komen tot leven
bij Wereldwinkel Vorden

Het spinnen van katoen dat
wordt gebruikt om de produc-
ten van Isan Weaving te maken.

Het noord-oosten van Thailand,
Isan, wordt vaak door droogte ge
troffen, de grond is er zeer arm
zodat de toekomst van deze regio
zeer onzeker is. Veel jonge vrou-
wen gaan daarom werken in de
prostitutie.

In 1983 zijn 'the Good Shepherd
Sisters' daarom begonnen met het
opzetten van projecten voor het
inkomen van de dorpsbewoners;
met name de jonge vrouwen. (Ove
rigens zijn de projecten niet alleen
in Thailand opgezet maar ook op
de Filippijnen.) Een aantal vrou-
wen in Isan zorgt voor het spinnen
en weven van stof. volgens de tra-
ditionele methodes en originele
ontwerpen uit de regio. De kle-

ding, tassen, poppen etc. zijn van
hoge kwaliteit. Door deze projec-
ten kunnen ze economisch onaf-
hankelijk zijn, hoeven ze zich niet
meer in de sex industrie te bege
ven en worden de traditionele
handwerktechnieken bewaard.

Via een erkende importeur heeft
Wereldwinkel Vorden enkele van
de sprookjeshandpoppen ingekocht.
Deze zijn wel heel bijzonder te
noemen. Zo kan Roodkapje een-
voudig omgetoverd worden in de
Grootmoeder en die kan weer ver-
anderen in de boze wolf.

Ook Sneeuwitje is er met de zeven
dwergen als vingerpopjes. Prach-
tig, niet alleen voor peuterspeelza-
len en kinderdagverblijven maar
ook voor (groot)ouders die graag
de sprookjes van weleer tot leven
willen brengen.

Jan Vlemingh schutterskoning
Vierakker-Wichmond
Jan Vlemingh is zaterdagavond
tijdens de Oranjefeesten Vier-
akker/Wichmond uitgeroepen
tot schutterskoning.

Het vogelschieten voor dames en
heren vond plaats bij kunstlicht.
De organisatie had alle 'mazzel'
van de wereld dat juist zaterdag-
avond de plensbuien achterwege
bleven. Wel waren er dit jaar min-
der deelnemers tijdens de diverse
spelen op deze eerste dag van een
hele week 'Wichemsfeest'.

Voorzitter Hank Rietman wenste
in zijn openingswoord secretaris
Tonny Nijenhuis, die wegens ziek-
te verstek moest laten gaan, een
voorspoedig herstel toe.

UITSLAGEN VAN DE SPELEN
OP DEZE ZATERDAG WAREN:
Vogelschieten: l en schuttersko-
ning Jan Vlemingh; 2 Jan Hermsen
sen. r.vleugel; 3 Herman Groot
Roessink l.vleugel; 4 Peter Wol-
brink.kop; 5 Paul Avink, staart.

Vogelgooien(dames): l en konin-
gin Dorien Roordink; 2 Mientje
Rozendaal, r.vleugel; 3 Marina
Steenblik, l.vleugel; 4 Erna Roe-
terdink, kop; 5 Marian Weenk,
staart.

Vogelschieten (jeugd): l Erik Ko-
renblek; 2 Henri Vreeman r.vleu-
gel; 3 Hans Vlemingh, l.vleugel;
4 Arjan Bruil, kop; 5 Stefan Roor-
ding, staart.

Kegelen dames: l Elly Schoenaker;
2 Hennie Stege; 3 Alie Groot Tjoi-
tink.

Kegelen heren: l Gerard Jansen; 2
Willem Oldenhave; 3 Jan Willem
Krijt.

Schieten, vrije baan: l Herman
Groot Roessink; 2 Bennie Bouw-
meester; 3 Wil van Heerwaarde.

Het Oranjefeest in Vierakker/
Wichmond gaat dinsdagavond 27
augustus verder. Dan staat er een
spectaculair Oranjespel op het
programma. Hieraan wordt deel-
genomen door teams die uit acht
personen bestaan, waarvan er
tenminste drie tot het vrouwelijke
geslacht dienen te behoren.

Woensdag 28 augusatus staat de
wielerronde van Wichmond op
het programma. De wedstrijden
beginnen met de zogenaamde
'dikke banden race'.

Donderdag 29 augustus begint in
het Sint Ludgerusgebouw een
feestavond voor bejaarden. Die
avond is er een optreden van 'De
Barkelvrouwleu' uit Eibergen. Vrij-
dag 30 augustus is er op het
schoolplein aan de Dorpsstraat
een samenkomst van de kinderen,
die meedoen aan de ballonnen-
wedstrijd.

Diezelfde middag worden de
kinderspelen gehouden, terwijl er
ook voor de volwassenen diverse
spelen op het programma staan.
Zaterdagmiddag 31 augustus be
gint om een feestelijke optocht. De
sportvereniging Socii organiseert
zondag l september de zogenaam-
de 'Oranjeloop'. De 10 kilometer
en de 5 kilometer loop.



prolink.nl
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Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domelnnaamreglstratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

KORTINGSBON
f 5O kortin9 op het inschrijfgeld

^•J^^^^ t/m 4 w

PC voor beginners - Internet voor beginners • HTML
basis - HTML pro -Website onderhoud - Webmaster-
PHP basis - PHP gevorderden • PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt N»d*riand b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

4 weken na verschijning

Afvallen: Maak het niet
moeilijker dan het is

Beheer

"Slank-klup"
€ 5°°W j p. w.

Inschrijfgeld: € 14,- incl. 1e weging

Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders
en vegetariërs
Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden, kom dan naar:
dinsdag, 19.00 uur, tel. (0575) 55 21 72

'lekker zitten'

VORDEN, Dorpscentrum,
WICHMOND,
Ludgerusgebouw Vierakker,
WARNSVELD, de Eekschuur,
ZELHEM, Cult. Ctr. de Brink,
HENGELO, Ons Huis,
RUURLO, Rest. de Keizerskroon,

maandag,
donderdag,
maandag.

19.00 uur,
18.45 uur,
19.00 uur,
19.00 uur,
18.45 uur,

tel. (0575) 55 21 72
tel. (0575) 55 21 72
tel.(0314)363551
tel.(0314)360605
tel.(0573)401342

B.g.g. kunt u bellen met het hoofdkantoor tel. (0523) 23 15 71
homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl

Onze kracht persoonlijke aandacht

Helmink.
Dé specialist in
relaxfauteuils
Helmink heeft een ruime collectie relaxfauteuils

voor zitcomfort 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 met diverse massage-

programma's. En u kunt kiezen tussen^
electrische of handbediening.

il|, Wildkamp

Hoofdkantoor: tutten (Ov.) 0523-682099
• Borculo (OU.)

M. 0545-2727*5
• W»H (Old.)

T0L 0314-603319
www.wlidkamp.nl

Op 8 september
2002 houden wij

een open huis
vanaf 11.00 tot

17.00 uur.
Voor meer informatie kijk op

www.achterhoekfm.nl

ZAT. 31 AUG.
ZONDAG 1 SEPT.
MAAND. 2 SEPT.

LIVE BANDS :

jOVINK, ALPHA SHÖWBAND, REFLEX,

ZINGENDE FRËSJA'S, MANSCHOT,

GEWOON JANSEN, BOULEVARD,

FRAGMENT, HOOCKED ON RED

NEVER MIND, BLIND DATE, CHERRY'S

EN VELE DISCOZALEN!!!!.

Seniorencomfort voor u persoonlijk op maat!
Seniorenfauteuils worden (eventueel bij u thuis of we halen u op)
aangemeten naar uw persoonlijke comfortwensen en lichaams-

eigenschappen. Bel ons voor een vrijblijvende demonstratie.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-55/5/4 meube

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

e. / m i nk maakt het mooier bij u thuis

Wij hebben vakantie
van 7 september t/m 24 september.

ONZE OPENINGSTIJDEN ZIJN
van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.
Hele maandag en woensdagmiddag gesloten.
Zaterdag op afspraak.

JÜÜJEL Land- on tuinbouwmechanisatie
Branderhorstweg 5 • Keijenborg - Telefoon (0575) 46 20 26
Fax (0575) 46 39 04 - E-mail: jowe@introweb.nl

DE SPANNEVOGEL

NAJAARSOPRUIMING

Bergmeubelen/kasten

Bankstellen alcantara

Bankstellen leder

Bankstellen lamous

Bankstellen stof

UITZOEKEN!

€ 798,-
€ 1895,-
€ 1895,-

€ 1495,-
^995,

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 3 1 93

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl

ll̂

Zojuist gepubliceerd:

www.rozut.nl

Houtbewerking B.V.

DEUREN-JRAPPEN- EN TIMMERFABRIEK

Ontworpen en geproduceerd door

Weevers Net

Nieuwstad 30,7251AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Itonnemersbedrijf

Fa. J.H. Rondeel ö Zn.
Reijenborg

Tel. (0575) 46i 19 70 / 46 17 62

••• i NIFUWROUW '••l
VERBOUW ^ ONDERHOUDk i '$M

Raadhuisstraat 11-13, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 69

Berendsen
paardentrailers • aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11

06 23734580

[OSMAN
•QROENSPECIALIST

Hovniersbedrijf en kwekerij

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 26 19
Fax (0575) 46 26 93

veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

lens
Kwaliteit in oogzorg

Lens-vestigingen vindt u in:
Arnhem, Utrecht, Deventer

Telefoon Deventer (0570) 61 37 37

//ƒƒ AUTOBEDRIJF //ƒ/

BRUIL
Zelhemseweg 19, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 47 93
www. autobedrijf bruil. nl

Nijverheidsweg 3, Hengelo (Gld.
Telefoon (0575) 46 03 46

Fax (0575) 46 03 70

Café & Slijterij

Hoekje-Dijk-Stijl
Het gezelligste plekje in Hengelo,

op het terras of aan de bar.
Ook voor uw slijterswensen.

Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 52 / 06 54313866

GARAGEBEDRIJF
TEERINK ZELHEM

Boeninksteeg 14 • Zelhem
Tel.(0314)324453

Opel - VW occasions
Reparatie en onderhoud
van alle merken
APK-keuring

"In Stap en Draf"
Hengelo (Gld.)

met open inschrijving

zondag 1 september 2002

Fam. J. Compas, Toldijk Foto: Marion Keizer

Programma
Start, middagpauze en finish
op „de Hietmaat", gelegen aan de Zelhemseweg.

Dagindeling (tijden onder voorbehoud):
Start
Ochtendstop
Pauze
Middagstop
Terug op
„de Hietmaat" 15.30 uur.

10.00 uur
11 .00 uur Varsselse Molen
13.00 uur „de Hietmaat"
14.45 uur Keijenborg

Ochtendrit:
Start ,,de Hietmaat" - R Zelhemseweg - R Berkenlaan - L Leliestraat - L Bleekstraat -
Steintjesweide wordt Oude Varsselweg - L Varsselseweg - L Hazenhurweg - L Roes-
sinksdrijfdijk - L Abbinkdijk - R Het Stapelbroek - R Helderboomsdijk - R Zelledijd - R
Sarinkdijk - R Varsselseweg - Sherrystop Varsselse Molen - L Veldermansweg - R Rijn-
weg - L 1e zandweg - R Jachtweg - L Venneweg - R Pinselweg (zandweg) - L Rijnweg -
R 1e Berkendijk - L Roessinkweg Weversplasweg - R Oosterinkdijk - R Gompertsdijk - L
Winkelsweg - R Nijverheidsweg - R Zelhemseweg - R ,,de Hietmaat" middagpauze.

Middagroute:
Start ,,de Hietmaat" - L Zelhemseweg - L Beijerinkdijk - Rechtdoor de Dunsborg - R El-
ferinkdijk - L Boeyinkweg Wisselinkweg - R Schooltinkweg - R Korenschoof wordt Rem-
melinkdijk - R Hengelosestraat - L Kerkstraat - R Koldeweiweg - L Geltinkweg - L Past.
Thuisstraat - R Sherrystop Booltinkplein - R Past. Thuisstraat - R Kerkstraat - R Hogen-
kampweg - R Broenenbergweg - L Zaarbelinkdijk - Rechtdoor Berendschotstraat - L El-
ferinkweg - Rechtdoor Bruinderinkweg - R Kervelseweg - Rechtdoor Regelinkstraat - R
Synagogestraat - R Spalstraat - L Berkenlaan - R Zelhemseweg - L ,,de Hietmaat".

Hair & Beauty
Kapsalon Zonnestudio

Schoonheidssalon
Dreef 11

7255 W V Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 465715

l

Abbink
Bouw en Timmerbedrijf

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 73 43

TROEFMARKT VAN DER MONDT HENGELO (GLD)
RUURLOSEWEG 52 • TEL (0575) 46 13 92

ELKE MAANDAG
IS ONS VERSE BROOD'N TROEF

3 BRODEN VOOR MAAR €2.95
ELKE DAG VERS GEBAK

OP BESTELLING OOK ALLERLEI TAARTEN

Rabobank

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel.(0573)461305
Fax (0573) 46 10 98

VERHEYTOLDIJK
WATERTECHNIEK

voor het beste bronwater

Telefoon (0575) 45 20 41
Fax (0575) 45 20 51

Rijwiel- en bromfietshandel
Verhuur van fietsen, tandems en familiefietsen

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 72 78

JWINRELMAN

St. Janstraat 3 • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 67

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:
Goossens Atomica, Keijenborg werk-vrijetijdskleding

Wolbrink-Masselink, Hengelo bouwbedrijf
Th.J. Sloot B.V., Hengelo-Ulft accountants en belastingadviseurs

Wentink, Hengelo makelaardij O.G.
Bakkerij Bruggink, Hengelo de warme bakker

„'t Riefel", Hengelo IJsboerdehj
„Warnstee", Baak Mini Camping

G. Schiphorst, Zelhem bouwbedrijf
Smederij Besselink, Keijenborg smeedwerk
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