
Woensdag 23 juni 2004
66e jaargang no. 17

70
WHKIUD

CONTACT

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

Feestelijke intocht
avondwandeMerdaagse

Bloemen, muziek (muziekvere-
nigingen "Concordia" en "Sur-
sum Corda" ) en trotse gezich-
ten, met name de "kleintjes" ke-
ken donderdagavond met een
blik richting ouders van " dat
hebben we dan toch maar even-
tjes gelapt". Trouwens een leuk
gezicht al deze wandelaars die
getooid met veel bossen bloe-
men de laatste "loodjes" afleg-
den. De 37e editie van de avon-
dwandeMerdaagse, traditiege-
trouw georganiseerd door de
gymvereniging "Sparta" is in al-
le opzichten geslaagd. Prima
wandelweer, afwisselende rou-
tes, geen uitvallers en wellicht
nog belangrijker, vrijwel geen
blaren! Even leek het erop dat
Pluvius tijdens de intocht nog
roet in het eten zou gooien.
Donkere wolken pakten zich sa-
men, gelukkig bleef het bij en-
kele spatjes.

Het aantal deelnemers bedroeg
ruim 700, een respectabel aantal,
toch minder dan voorgaande ja-
ren, maar daar zullen de Europese

voetbalkampioenschappen in Por-
tugal wellicht mede debet aan
zijn. Het leeuwendeel van het aan-
tal deelnemers werd "geleverd"
door de plaatselijke basisscholen
te weten openbare basisschool
dorp, Chr. School Het Hoge, Kath.
School "De Vordering", school "De
Kraanvogel" uit het buurtschap
Kranenburg en school "De Garve"
uit Wichmond.

Verder diverse sportclubs, waaron-
der de organiserende vereniging
"Sparta". De scholen gestoken in
de "schooltenues", de sportvereni-
gingen in de clubkleuren. Op de
tweede wandeldag ( dinsdag-
avond) had de voetbalvereniging
"Vorden" de clubkleuren thuis ge-
laten. Toen was het tijd voor
"Oranje", om op die wijze het
Nederlands elftal moreel te onder-
steunen. Een dag later was alles
weer "normaal", dus waren de
voetballertjes blijkbaar niet zo te-
vreden over hun favorieten. Voor
de jury trouwens geen gemakke-
lijke taak om te beoordelen welke
groep het" mooist" heeft gelopen.

Het zag er allemaal "gelikt" uit,
maar er moest toch een keuze ge
maakt worden. Wat betreft de 5 ki-
lometer ging de prijs naar de bij-
zondere school Het Hoge, terwijl
bij de 10 kilometer de openbare
basisschool dorp tot winnaar werd
uitgeroepen.

Verder gaven tijdens deze vier-
daagse een twaalftal "rolstoelers"
van Sensire "De Wehme" met hun
begeleiders acte de présence. Alvo-
rens donderdagavond met de in-
tocht werd begonnen, was het bij
school Hoge "verzamelen gebla-
zen". Daar werden de medailles
uitgereikt en vertrok de bonte
stoet, door velen gadegeslagen
naar het marktplein waar de stoet
werd ontbonden.

Na afloop van het vierdaagse wan-
delfestijn bedankte Jolande Lo-
man, namens de organiserende
vereniging "Sparta": sponsors, vrij-
willigers, EHBO, controleurs, kort-
om iedereen die voor deze wandel-
vierdaagse zijn of haar "beste
beentje" heeft voorgezet.

Riek Schagen
De Vordense kunstenares Riek
Schagen houdt op zaterdag 26 juni
en zondag 27 juni in de drukkerij
van "Weevers" aan de Nieuwstad
30 een expositie van haar zwart-
wit tekeningen. De expositie is bei-
de dagen vanaf 10.00 uur tot 17.00
uur.

Kastelentoer per
motor
De Vordense auto- en motorclub "
De Graafschaprijders" organiseert
traditiegetrouw op de zondag na
de TT races in Assen een Kastelen-
toer. Dit keer op zondag 27 juni.
De organisatie heeft een tocht uit-
gezet met een lengte van circa 180
kilometer door fraaie stukjes na-
tuurschoon in de Achterhoek en
Twente. De start is zondagmorgen
tussen 9.00 en 12.00 uur vanaf het
clubhuis van "De Graafschaprij-
ders" aan de Eikenlaan 2a in het
buurtschap Kranenburg aan de N

319 Vorden- Ruurlo. De kosten be-
dragen 5 euro per rijder. Voor de
club die met het grootst aantal
deelnemers aan de start verschijnt
wordt een beker beschikbaar ge-
steld. Voor nadere informatie kan
men na 18.00 uur bellen met Ge-
rard Hartman (0575- 555305) of ge-
rard.hartman@hetnet.nl of met
Martijn Jansen na 18.00 uur (0545-
273810)of
TDMartij n@hotmail .com

Zwembad
De vereniging Vordense zwem- en
recreatiebad " In de Dennen"
houdt op dinsdag 29 juni in de
kantine van het zwembad aan de
Oude Zutphenseweg 7 een leden-
vergadering. De aanvang is 20.00
uur. Bij de bestuursverkiezing stel-
len de aftredende leden mevrouw
M.J. Westervoorde- Niezink en H.
Vriend zich herkiesbaar. Voor de
vacante bestuursfuncties worden
mevrouw J. Wullink en mevrouw
M. van Arkel door het bestuur kan-
didaat gesteld.

Deze week in het
van
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Oranjefeest Medlertol
Vorden. Het jaarlijkse Oranje-
feest Medlertol begint al op
zondag 27 juni. Dan wordt er
voor jong en oud een fietspuz-
zeltocht georganiseerd die van-
af 13.00 uur ( men kan starten
tot 14.00 uur) bij café t Wapen
van het Medler begint. De tocht
heeft een lengte van circa 20 ki-
lometer. Onderweg moeten ver-
schillende vragen en opdrach-
ten uitgevoerd worden en wor-
den de deelnemers van een hap-
je en een drankje voorzien.
Voor de beste puzzelaars wor-
den enkele leuke prijzen be-
schikbaar gesteld.

Vrijdagavond 2 juli komt de to-
neelvereniging "Steeds Beter" uit
het buurtschap Bruil naar het
Medler. Dan wordt de komedie "
Als de kat van huus is" opgevoerd.
Aanvang 20.00 uur. In de pauze is

er o.m. een verloting met als
hoofdprijzen een kleuren tv, radio-
cd-speler etc. Zaterdag 3 juli begint
het Oranjefeest met een kinderop-
tocht die om 13.30 uur vanaf het
terrein van de touwtrekvereniging
van start gaat. Aan deze optocht
mogen kinderen t/m 12 jaar deel-
nemen.

Burgemeester Kamerling zal de
volksspelen officieel openen. Op
het programma staan o.m. vogel-
schieten, dogkarrijden, flesgooien,
doeltrappen e.d. Ook voor de jeugd
is er van alles te .doen zoals
schminken, draaimolen, spring-
kussen en diverse spelletjes. Zater-
dagavond wordt de nieuwe schut-
terskoning (in) gehuldigd en
wordt het Oranjefeest afgesloten
met muzikale medewerking van
"De Buren". Zie ook www.med-
lerfeest.nl

I n leve» ro n kopi j
advertenties

Zomerfeestkraiit

De Redactie

Rectificatie
In het artikel van vorige week
betreffende het afscheid van
ds. Annemarie Hagoort stond
de naam van haar man ver-

keerd vermeld.
Er stond Roland Walpoort, dit
had Ronald Walport moeten

zijn.

Ons excuus hiervoor.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 juni 10.00 uur Slotdienst, afscheid oudste kinderen zondags-
school, ds. J. Kool; 19.00 uur Zangdienst, ds. Oosterbrink uit Zwolle.
Na de dienst koffiedrinken in 'de Voorde'.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 juni 10.00 uur ds. Fr. Boekman en dhr. R. Baauw, Openlucht-
dienst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 juni 10.00 uur ds. D. Westerneng, afscheid kinderen kinder-
nevendienst; 19.00 uur Zangdienst in de Dorpskerk, ds. Oosterbrink
uit Zwolle. Na de dienst koffiedrinken in 'de Voorde'.

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 juni 10.00 uur F. Hogenelst, Eucharistie-dankviering m.m.v.
Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 juni 17.00 uur Eucharistieviering, Herenkoor.
Zondag 27 juni 10.00 uur Oecumenische dienst, Oecumenisch Koor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
26-27 juni W A. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive ca-
re 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 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Kinder-
opvang.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spjreekuin- inantelzpjrg:_iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
I'orsonenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzuiging 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.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.Q.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
wwwjd^kringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail ac^hterhoek@deki-ingen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer € 0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden bij foutieve
plaatsing wel gratis herplaatst

• Basiscursus Mandala teke-
nen. Start 23 sept. 2004 t/m 14
apr. 2005.10 Lessen van 3 u.op
don.ochtend van 9.30-12.30 u.
in Ruurlo. Enkel pi. vrij bij Cha-
kra-tekenen. Info Margriet
(0573) 43 29 74.

• Ze zijn er weer de nieuwe
aardappelen Frieslanders en
Doré. Tevens verkopen we bar-
bequevlees en varkensvlees
van eigen bedrijf voor een scher-
pe prijs. Tot ziens: Fam. Schef-
fer, Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(Delden), tel. (0575) 55 13 33.
Woensdags gesloten.

• Ik maak graag een plan met u
om op een gezonde manier af te
slanken, fit te worden of aan te
komen en dit ook onder contro-
le te houden! Inclusief bege-
leiding en advies. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

• Heeft u last van wespen? Bel
dan OBS Vorden voor een snel-
le bestrijding, 's Morgens bellen
tussen 8.00 en 10.00 uur: tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 06 5110
6955.

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

• Pure aloë vera producten.
Wie wil met mij samenwer-
ken? Jannie Nijkamp, Warns-
veld, tel. (0575) 52 13 16.

• Zomeravond concert Sur-
sum Corda en Reborn. Dins-
dag 29 juni 2004, aanvang
19.30 uur. Nabijj de Hervorm-
de Kerk in centrum Vorden.
Toegang gratis.

• Te koop gevraagd: Oude
Berkel vleessnijmachine.
Tel. (0544) 35 23 48.

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

• Zondag 27 juni a.s. fiets-
puzzeltocht voor jong en oud.
Afstand ongeveer 20 km. Star-
ten tussen 13.00 - 14.30 uur,
café 1 Wapen van het Medler.
Oranjecommissie Medlertol.
Vrijdag 2 juli: toneelavond.
Aanvang 20.00 uur. Zaterdag
3 juli: volks- kinderspelen aan-
vang 13.30 uur + feestavond.
Zie ook: www.medlerfeest.nl.

• Beleef de bomen met Jeroen
Heindijk. Anders dan eerder in
de agenda is vermeld gaat deze
intense dag buiten met de Vrien-
denkring Klein Axen door op za-
terdag 26 juni vanaf 11.00 uur,
Nieuwstad 10 in Vorden. Voor
info en reservering tel. (0575) 55
44 00. 2e persbericht.

• Gastgezin gezocht in Vorden
voor 3-jarig meisje. 5-6 Dagde-
len per week i.o., voor schooljaar
2004/2005. Reactie per tel.:
(0575) 55 59 87.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

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

• Gezond en met een betere
conditie de zomer in. Dat kan
door Herbalife. Jarenlang erva-
ring om u te helpen. Voedings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
tel. (0575) 52 23 26.

• Diploma? Voor een bijzonder
kado slaag je altijd bij Wereld-
winkel Vorden!

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding. 3 a 4 uur p/w. Vierak-
ker (0575) 44 15 64.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 3 uur p.w. in
Leesten. Tel. (0575) 57 04 80.

f) Te koop: nieuwe aardappe-
len, volop bloemkool, sprts-
kool, rode kool, sla, andijvie
en peulen vers van het land.
Diverse soorten fruit. Sla, andij-
vie, peterselie en selderieplan-
ten. Alle soorten koolplanten,
ook volop boerenkoolplanten.
Elke dag verkoop aan huis en
elke zaterdagmorgen verkoop
van aardappelen, groenten en
fruit van 09.45 tot 12.00 uur op
de parkeerplaats van Pannen-
koekenrestaurant Kranenburg.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76.

Bij De Groenteman Vorden
Reclame week 26

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

\^ VxSTGOED

uw makelaar
voor deze regio.
Telefoon (0575) 44 13 31
www. loman-vastgoed. nl

ZOMERACTIE
Maandag, woensdag en donderdag

3-GANGEN
KEUZEMENU
incl. 2 consumpties
i.p.v. € 22,50

voor € 19,50
U kunt zelf uw menu samenstellen
uit meer dan 30 voor-, hoofd- en
nagerechten.

RESTAURANT

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

Nog in de race..
Voetbalsalade
200 gram

Roertakschotel
Oranjegevoel
500 gram

249

GrannySmith ,1*9

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

5 EN 6 JULI GESLOTEN I.V.M. INTERNE VERBOUWING

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

ij Besse//>?>f

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

De Zomerkoningen regeren!
Vlaai van de weeks

Zomerkoninkjesvlaai
met verse aardbeien € OvO V

Dinsdag = brooddag

3 bruin bus € 4.00

Weekendaanbiedingen:
Zomerkoninkjescake

ronde cake met aardbel-roomvulling €

Aardbei flanzen
met verse aardbei € l «3O

Oe Rp* Dagmenu's
23 t/m 29 juni 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.

Woensdag 23 juni
wiener schnitzel met gebakken aardappels en sla / ijs met slagroom.

Donderdag 24 juni
paddestoelsoep/zalmfilet met dillesaus rijst en groente.

Vrijdag 25 juni
spare ribs met zigeunersaus, frieten en salade/vanillecreme met
vruchtensap.

Maandag 28 juni
gesloten

Dinsdag 29 juni
wiener schnitzel met aardappelsalade en groente/ijs met slagroom.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook a la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon, catering,

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Duco
Henk Gerrit

Geboren op 16 juni 2004 om 11.15 uur, weegt 3645
gram en is 52 cm lang.

Diana Arentsen en Jan Schuppers
Noa

Uitnodiging voor onze klanten

Op zaterdag 26 juni 2004 gaat de heer

Henk Weyers
'• winkelchef Klein Westland te Hengelo Gld.

met de V.U.T.

Ter gelegenheid hiervan stellen wij u in de ge-
legenheid om Henk de hand te schudden in
"zijn" winkel en wel op vrijdag 25 juni a.s. on-
der winkeltijd en op zaterdagochtend 26 juni
tot 13.00 uur onder het genot van een kopje
koffie.

Klein Westland
V.O.F. Konings A.G.F.
Hans en Carla Konings Klein Westland

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken die op
welke wijze dan ook ons 25-jarig huwelijksfeest op 18
mei jl. tot een bijzondere en mooie dag hebben ge-
maakt.

Henk en Ada Nijland-ten Brinke

Vorden, juni 2004
Zelledijk 5

Hackforterweg 11 a
7234 SG Wichmond
Tel. (0575) 44 26 76

Wilt u Duco zien,
bel dan even anders slaapt hij misschien.

Onze droom
Een kind
Ons kind

Een droom

3890 gram 53 cm

Zusje van Senna
Dochter van
Paul Helmink en Hetty van den Barg

Het Heijink 9
7251 VC Vorden
Tel. (0575) 55 53 20

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Enige en algemene kennisgeving

Met dankbaarheid voor alles wat hij voor ons en voor
zo velen heeft betekend, geven wij met grote droefheid
kennis van het overlijden van mijn dierbare en moedi-
ge echtgenoot, onze lieve, zorgzame vader, schoon-
vader en Apapa

Mr Robbert Jacques Emile Marie
van Zinnicq Bergmann

echtgenoot van C.l. van Zinnicq Bergmann -
Barones de Vos van Steenwijk

's-Hertogenbosch,
11 april 1917

Vorden,
15 juni 2004

Hij is thuis in zijn zo geliefde omgeving gestorven.

Vorden: C.l. van Zinnicq Bergmann -
de Vos van Steenwijk
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zomervreugdweg 3
7251 NX Vorden

De plechtige eucharistieviering waarin wij afscheid van
hem hebben genomen heeft plaats gevonden op
maandag 21 juni j.l.

Een gewone man
Een bijzondere man
Gewoon een bijzondere man

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie her-
inneringen, delen wij u mede dat, na een veelbewogen
leven, van ons is heengegaan onze lieve zorgzame
vader, schoonvader en opa

Hendrikus Johannes Hartelman
Henk

sinds 11 februari 2004 weduwnaar van
Johanna Maria Jozefina Gerritsen

23 maart 1921 f 16 juni 2004

Eefde: Lieneke en Jan
Mare en Yvonne
Jürgen en Ine
Menno en Eline

Halle: Bart en Jannie
Manon, Robert

Fichtenwalde (D): Ellen en Joop
Joost, Annet

Eefde: Henk en Marja
Christel, Rik

Zutphen: Rob en Rita
Tessa, Milou, Edo

Denekamp: Stef en Walter
Hellendoorn: Hein en Ria

Correspondentieadres:
De Bosrand 11
7207 ME Zutphen

De begrafenis heeft dinsdag 22 juni plaatsgevonden
op de R.K. begraafplaats te Kranenburg.

Leo n ie van Biljouw

* 17-09-1968 f 02-05-2004

Zoveel bloemen.
Zoveel kaarten.

Zoveel lieve woorden.
Het was hartverwarmend.

Hartelijk dank!

Familie van Biljouw

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

"Nieuwen met veel
'amore' bereid"

Liefde gaat door de maag en dat is zeker zo met
onze Amore. Gemaakt van de beste varkensoester

met ganda- en parmaham en zontomaat.
En als u het voordelige prijskaartje ziet

is het helemaal liefde op t eerste gezicht

Vleeswarenkoopje

Gebraden Gehakt 100 gram €

Vleeswarenspedal

Parmaham

Keurslagerkoopje

Satévlees
Special

Amore

Speciaal aanbevolen

Gemarineerde
Hamlappen
Weekaanbieding

Gerookte
kipsalade
Griller van de week

Gegrilde kippen

100 gram €

500 gram €

100 gram €

500 gram €

100 gram €

per stuk €

2?
3?"

1?5

398

1?9

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAA
onze
voordeel
hypotheek v.a. 2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

Hypotheken
Assurantiën

Nederland b. v. Spaar/Pensioenen

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf en showroom: Gerritsenwee 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Hijerkamp)

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



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

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

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

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Afval met hetzelfde
gemak in de autoafval-
zak! Dat doet u toch ook?

Gemeente stuurt alle Vordense
huishoudens afvalzak

De vakantie staat voor de deur.
Veel mensen trekken er dan met
de auto op uit. Naar hun vakantie-
bestemming of om leuke dagtocht-
jes te ondernemen. Wellicht heb-
ben bij u de vakantiekriebels ook al
de kop opgestoken en bent u druk
met de voorbereidingen? De auto
aan het inpakken of nog even voor
een zomerbeurt naar de garage.
Wie lang onderweg is, eet of drinkt
altijd wel iets in de auto. Heeft u er
daarbij wel eens bewust over nage-
dacht wat u dan met het overgeble-
ven afval doet? Met het cola-blikje,
snoeppapiertje of de bananenschil?
Helaas gebeurt het nog te vaak dat
dit afval uit de auto wordt geslin-
gerd en in bermen en bossen te-
rechtkomt. Een slechte zaak, om-
dat veel van dit afval niet verteert
en het soms jaren kan duren voor-
dat het wordt gevonden en wegge-
haald. Een afvalzak van thuis mee-
nemen voorkomt dit. Maar denk
daar maar eens aan met alle druk-
te voor het vertrek. Daarom valt
eind juni bij ieder huishouden in
de gemeente een brief in de bus
van wethouder W. Wichers met
daarin een speciale milieuvriende-
lijke autoafvalzak. Wie ergert zich
niet aan rommel die op straat, in
bermen en bossen is gegooid. Vaak
omdat in de auto geen afvalzak
voorhanden was. U hoeft dit nu
niet te overkomen. Leg (of hang) de
zak in de auto en draag uw steen-
tje bij aan een beter milieu. Na-
tuurlijk hopen wij u er met deze
actie op te attenderen altijd een af-
valzak in de auto te hebben als u
langere tijd onderweg bent!

Compostactie
enthousiast ontvangen

Ook afgelopen 12 juni leverde
weer een groot aantal inwoners
gratis afval in bij het afvalbreng-
punt aan het Hoge. Een service
die al lange tijd door u wordt
gewaardeerd, gezien de grote
aantallen mensen die iedere 2e
zaterdag in Vorden en/of iedere 4e
zaterdag in Steenderen afval aan-
bieden bij de brengpunten. Dit
keer was er een extra stimulans:
een gratis zak compost voor de
afvalaanbieders. Wethouder Wich-
ers zag dat de actie prima verliep.
"Mensen waren enthousiast over
de geste van de gemeente. Boven-
dien is compost natuurlijk goed
voor iedere tuin en een product
dat voortkomt uit afval (gft) dat
gescheiden wordt ingeleverd."

Voorbereidingen plaatsing
halfpipe van start

Onlangs stelde de gemeenteraad
krediet beschikbaar voor de plaat-
sing van een halfpipe, om de skate-

voorziening aan het Wiemelink
(nog) aantrekkelijker te maken
voor de enthousiaste jeugd die hier

D e s t a n d v a n z a k e n

Eerste kamer neemt
besluit over herindeling

Op 29 juni debatteert de Eerste
Kamer over de herindeling in
de Achterhoek en Liemers. Het
debat wordt afgerond met de
definitieve besluitvorming (de-
ze stemming vindt een week
later plaats). Stemt de Eerste
Kamer in met het wetsvoorstel
dan gaat de herindeling tussen
Vorden, Hengelo, Steenderen,
Hummelo en Keppel en Zelhem
door per l januari 2005. De pro-
vincie Gelderland stelt dan ver-
volgens de datum voor de ge-
meenteraadsverkiezingen vast
(dit wordt waarschijnlijk ergens

in november). Zodra hierover
meer bekend is, informeren wij
u daar vanzelfsprekend over.
Het debat in de Eerste Kamer is
openbaar en mocht u erbij
willen zijn, informeert u zich
dan over de mogelijkheden via
www.eerstekamer.nl. De stand
van zaken op dit moment is dat
de kamerleden enkele kritische
vragen over het wetsvoorstel
aan minister Remkes hebben
gesteld waar zij tijdens het
debat antwoord op willen. Voor
meer informatie over de
herindeling tussen de vijf
aanstaande Bronckhorst-
gemeenten kunt u terecht op
www.bronckhorst.nl.

Wijzigingen UPC-pakket
Op l juli wijzigen in een aantal
gemeenten in Gelderland enkele
radiozenders in het standaard-
pakket van kabelbedrij f UPC
Nederland. Dit gebeurt naar
aanleiding van het jaarlijkse advies
van de programmaraden
in Gelderland en het distributie-
beleid van UPC.

Bij de samenstelling van het
standaardpakket hanteert UPC een
distributiebeleid dat zij vooraf
heeft vastgelegd en openbaar
gemaakt. Hierin staan de
categorieën waaruit zenders
kunnen worden geselecteerd en de
prioriteiten die het kabelbedrijf

daarbij stelt. Daarbij maakt UPC
onder andere gebruik van lande
lijke kijk- en luisteronderzoeken en
eigen marktonderzoek.

In Vorden voert UPC per l juli a.s.
de volgende wijzigingen door:
- Nieuw op de kabel: BBC2 (104,1).
- Niet meer via de kabel: Radio 192

(reeds sinds 21 april jl.).

Voor het volledige, nieuwe zender-
overzicht kunt u vanaf l juli
terecht op www.upc.nl en op tele-
tekst van het UPC Infokanaal. Voor
meer informatie kunt u ook
contact opnemen met de klanten-
service van UPC, tel. (0900) 15 80.

veelvuldig te vinden is. Deze week
wordt de ondergrond klaar ge-
maakt door o.a. een asfaltlaag aan
te brengen waar de halfpipe op
komt te staan. De halfpipe zelf
komt in week 29 of 30. De plaat-
sing van een halfpipe was de wens
van enkele jeugdige Vordense
skaters. Zij hebben hiervoor een
handtekeningenactie gehouden en
deze aan de gemeente aangeboden.
De gemeente wilde meewerken en
heeft de mogelijkheden onder-
zocht. Om tot de juiste keuze van
soort halfpipe te komen, organi-
seerde de gemeente een excursie
met de jongeren om drie banen uit
te proberen. De keuze viel op de
soort baan die nu ook in Vorden
komt.

Burgerzaken op
24 juni 's avonds
geopend

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

Oproep aan politieke
partijen
Vanuit de vijf gemeenten die per
l januari Bronckhorst gaan vor-
men is het initiatief genomen om
de publiciteit rondom de gemeen-
teraadsverkiezingen in november
voor een deel gezamenlijk op te
pakken. Op 28 juni van 20.00 tot
21.30 uur vindt in het gemeente-
huis van Zelhem een eerste
bijeenkomst van de campagne-
leiders plaats. Wij roepen alle
politieke partijen op om zich
hiervoor aan te melden, ook de
partijen die nu niet in de raden
vertegenwoordigd zijn maar wel
aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen willen deelnemen. U kunt
zich opgeven door een e-mail te
sturen naar k.pijnenburg®
zelhem.nl waarin u uw naam,
partij en telefoonnummer ver-
meldt. U kunt ook telefonisch
contact opnemen met mevrouw
Pijnenburg op dinsdag en
donderdag, tel. (0314) 62 94 54.

Streekcommissie De Graafschap vergadert op 28 juni
Streekcommissie De Graafschap ver-
gadert op 28 juni a.s. om 15.30 uur
in het gemeentehuis van Vorden.
De vergadering is openbaar. Op de
agenda staan als belangrijkste
onderwerpen:

• Gebiedsprogramma 2005-2007

• Beoordeling projecten 3e tranche
2004

De stukken liggen tijdens kantoor-
uren ter inzage bij het secretariaat
van de commissie, gevestigd in het
Plattelandshuis, Hummeloseweg 85
in Zelhem, tel. (0314) 62 50 00.

Streekcommissie De Graafschap
adviseert mede Gedeputeerde Staten
van de provincie Gelderland over de
besteding van provinciale en Europese
gelden ten behoeve van de streek
De Graafschap. Zij doet dit ieder
jaar in de vorm van eenjaarpro-
gramma.
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De gemeenteraad vergadert op
24 juni om 17.00 uur (let op:
gewijzigd tijdstip!) besluitvor-
mend. U bent van harte welkom
deze openbare vergadering bij
te wonen. Op de agenda staan
de volgende onderwerpen:

• Gemeentelijke herindeling:
mondelinge toelichting

• Krediet voor afsluiten archief
Vorden ivm herindeling

• Burgerjaarverslag 2003
• Kredietaanvraag tijdelijke

huisvesting
• Harmonisatie informatie en

automatisering Bronckhorst
• Aanvullend krediet voor voor-

bereiding gemeente Bronckhorst
• Centrumvisie
• Visie op Wonen en Werken
• Paraplu-bestemmingsplan

Prostitutie 2003
• Beleid voor de Wet Werk en

Bijstand

Hieronder zijn enkele onder-
werpen nader belicht:

Burgerjaarverslag 2003

In de nieuwe Wet Dualisering
staat dat de burgemeester
voortaan een burgerjaarverslag
moet maken waarin hij/zij
aangeeft hoe de gemeente met
u als burger is omgegaan in het
afgelopen jaar. Het burgerjaar-
verslag 2003 van burgemeester
Kamerling kunt u in week 27 in
Contact lezen.

Harmonisatie informatie en
automatisering Bronckhorst
Om vanaf l januari 2005
operationeel te kunnen zijn als
nieuwe gemeente is een goede
ICT-infrastructuur noodzakelijk.
Ook moeten vele van elkaar
verschillende ICT-werkprocessen
worden geharmoniseerd tot één.
De totale kosten zijn geschat op
€ 700.000,-- Burgemeester en
wethouders vragen de Vordense
raad hiervoor een krediet van
€ 147.000,- (het totaalbedrag is
over de vijf gemeenten verdeeld
op basis van het aantal inwo-
ners) beschikbaar te stellen.

Kredietaanvraag tijdelijke
huisvesting
De gemeente Vorden wordt een
krediet van € 727.000,- (het
totaalbedrag is over de vijf
gemeenten verdeeld op basis
van het aantal inwoners)
gevraagd voor de huisvesting
van de nieuwe gemeente
Bronckhorst op twee locaties in
Hengelo (het beddrag is incl.
gebouwen, infrastructuur,
telefonie, bewegwijzering, etc).

Aanvullend krediet voor
voorbereiding gemeente
Bronckhorst
Voor de werving van de nieuwe
gemeentesecretaris en raads-
griffier, de inpassing van het
personeel, communicatie en
andere zaken voor de nieuwe
gemeente Bronckhorst is een
aanvullend krediet nodig van
€ 299.000,-. Burgemeester en
wethouders vragen de Vordense
raad hiervoor een krediet van
€ 67.000,- (het totaalbedrag is
over de vijf gemeenten verdeeld
op basis van het aantal inwo-
ners) beschikbaar te stellen.

Centrumvisie

De gemeente heeft de Centrum-
visie voorgelegd aan enkele
instanties (het zogenaamde
artikel 10 overleg / Wet Ruimte-
lijke Ordening) waaronder
provincie, waterschap, inspectie
VROM, Kamer van Koophandel,
Recreatieschap Achterhoek en
Liemers, Rijksdienst Monumen-
tenzorg etc. Met de opmerkin-
gen, veelal uitvoeringstechni-
sche zaken (op het gebied van
verkeersveiligheid, milieu-
aspecten, externe veiligheid,
wateraspecten, archeologie etc.),
houdt de gemeente bij de uit-
voering van de projecten reke-

ning. De opmerkingen maken
een aanpassing van de liggende
Centrumvisie niet nodig.

Paraplu-bestemmingsplan
Prostitutie 2003

Burgemeester en wethouders
vragen de raad het paraplu-
bestemmingsplan Prostitutie
2003 gewijzigd vast te stellen.
Het plan beschrijft het prostitu-
tiebeleid van de gemeente
Vorden (één seksinrichting in de
gemeente is toegestaan) en het
gebied waar zo'n bedrijf zich
zou kunnen vestigen. De wijzi-
ging ten opzichte van het ont-
werpplan betreft dat een pros-
titutiebedrijf in Vorden alleen
kan komen in een zone langs de
den Elterweg en niet in eerder
ook aangegeven zones langs de
Zutphense- en Ruurloseweg.

Beleid voor de Wet Werk en
Bijstand

Sinds begin dit jaar is de
Algemene bijstandswet (Abw)
vervangen door de nieuwe Wet
Werk en Bijstand (WWB). In de
nieuwe wet staat Werk boven
Inkomen. De verantwoordelijk-
heid van mensen om zelf in hun
bestaan te voorzien door werk
staat voorop. Voor gemeenten
betekent de nieuwe wet dat zij
minder voorschriften van het
rijk krijgen en zelf beleid
moeten maken op dit gebied.
Ook worden de gemeenten zelf
financieel verantwoordelijk
voor de bijstandsverlening en de
ondersteuning van werkzoeken-
den. De toekomstige Bronck-
horst-gemeenten ontwikkelen
het beleid gezamenlijk. Inmid-
dels zijn de plannen in de in-
spraak geweest. Er zijn geen
reacties binnengekomen. Burge-
meester en wethouders vragen
de raad dan ook in te stemmen
met het algemene beleidsplan
WWB, de reïntegratie en
premieverordening, toeslagen-
en verlagingenverordehing,
maatregelenverordening,
verordening Clientenpartici-
patie, het handhavingsplan en
het beleidsplan terugvordering
en verhaal. Meer informatie
over de Wet Werk en Bijstand

vindt u op www.vorden.nl.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uit-
zondering: u mag geen onder-
werp aan de orde stellen dat op
de agenda staat. U kunt u uiter-
lijk donderdag, de dag van de
raadsvergadering, tot 16.00 uur
aanmelden bij de griffier, de
heer G. Limpers, onder opgave
van het agendapunt waarover u
wilt spreken.

Kredietaanvraag tijdelijke
huisvesting

De gemeente Vorden wordt
gevraagd een krediet van
€ 727.000,- (het totaalbedrag is
over de vijf gemeenten verdeeld
op basis van het aantal
inwoners) beschikbaar te stellen
voor de huisvesting van de
nieuwe gemeente Bronckhorst
op twee locaties in Hengelo (het
bedrag is incl. gebouwen,
infrastructuur, telefonie,
bewegwijzering etc).

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u mag geen
onderwerp aan de orde stellen
dat op de agenda staat. U kunt u
uiterlijk donderdag, de dag van
de raadsvergadering, tot 16.00
uur aanmelden bij de griffier,
de heer G. Limpers, onder
opgave van het agendapunt
waarover u wilt spreken.

Folder over
'Zwemwater in
Gelderland' is uit
Elk jaar geeft de provincie Gelder-
land de folder 'Zwemwater in Gel-
derland' uit. In de folder vindt u
uitgebreide informatie over ge-
schikte zwemlocaties en hun
voorzieningen in de provincie
Gelderland. Het betreft hier dag-
recreatiegebieden waar u kunt
zwemmen en natuurzwembaden,
dus geen reguliere zwembaden.
Verder staat er algemene informa-
tie in de folder over veiligheid,
controle van het zwemwater,
gezondheidsklachten en andere
problemen met de waterkwaliteit.
Ook is het telefoonnummer van
het Milieuklachten- en informatie-
centrum van de provincie opge-
nomen. Bij dit centrum kunt u
actuele informatie over de zwem-
plaatsen krijgen of gezondheids-
klachten melden. De folder is ver-
krijgbaar bij het gemeentehuis,
bibliotheek, WV, campings en
hotels. De tekst van de folder is
ook te vinden op de website van
de provincie:
www.gelderland.nl/zwemwater.

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

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Kerkstraat 7,9 en 11, voor het verbouwen van een pand tot appartementen en

café, datum ontvangst: 9 juni 2004
• Insulindelaan 2, voor het bouwen van hotelaccommodatie, datum ontvangst:

11 juni 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n e e r s t e f a s e
• Baron van der Heijdenlaan 13 in Wichmond, voor het aanbrengen van een kap op

een woning en het bouwen van een tuinkamer, datum ontvangst: 11 juni 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Reoordweg 2a, voor het plaatsen van 3 wateropvangbassins (m.t.v. art. 50

Woningwet)

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Kruisdijk 11, voor het bouwen van een hygiënesluis (m.t.v. art. 50

Woningwet)
S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Komvonderlaan 6, voor het geheel slopen van een schuur

Ka p v e r g u n n i n q e n
• Enkweg (sectie K nr. 4756), voor het vellen van 3 Amerikaanse eiken

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• de Horsterkamp ongenummerd (plantsoen ten oosten van Horsterkamp 10), voor

het gebruiken van een tent als feestruimte op 24 en 25 juni
• Dorpsstraat ongenummerd (parkeerplaats ten oosten van Dorpsstraat 3), voor het

gebruiken van een tent als feestruimte van 22 t/m 25 juli

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het plaatsen van 9 reclameborden in de gemeente Vorden

in de periode 6 t/m 19 september ter promotie van de 48e jaarbeurs in Zutphen
• Vergunning verleend voor het houden van de klootschietmarathon 'De Ronde

van Vorden' op 26 september van 10.00 tot 17.00 uur

V r i j s t e l l i n g e n a r t . 19. l i d 2 . W e t R u i m t e l i j k e O r d e n i n g
• Zomervreugdweg ongenummerd (ca. 220 m. ten oosten van kruising met

Lieferinkweg/sectie O nr. 407), voor het gedeeltelijk bebossen

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een feest van buurtvereniging De Stroet is De Stroet van 25 juni

21.00 uur tot 27 juni 10.00 uur afgesloten voor het verkeer
• De Deldense buurtvereniging organiseert een feest op 2 juli en om die reden is

de Nieuwenhuisweg, gelegen tussen de Deldensebroekweg en de Horst, van 18.30
tot 02.00 uur afgesloten voor het verkeer

• In verband met een'buurtfeest is het Elshof op 3 juli van 13.00 tot 24.00 uur
afgesloten voor het verkeer.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g Sc h oo Ih u i s we g
Dr. W . C . H . S t a r i n g s t r a a t 1 9
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O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N v E R v o i G

• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen
verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het verbouwen van
een woning op het perceel Schoolhuisweg l, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie C, no. 1513. Het betreft een verbouwing voor een overgang van
agrarische- naar woondoeleinden.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van
artikel 8, lid 7 sub a en d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'
vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Dr.
W.C.H. Staringstraat 19.

De bouwplannen liggen van 24 juni t/m 21 juli 2004 ter inzage op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), met
de mogelijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

e nV o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g S c h o o l h u i s w e g 1
D r . W . C . H . S t a r i n g s t r a a t 19
• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen

verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het verbouwen van
een woning op het perceel Schoolhuisweg l, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie C, no. 1513. Het betreft een verbouwing voor een overgang van
agrarische- naar woondoeleinden.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van
artikel 8, lid 7 sub a en d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'
vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Dr.
W.C.H. Staringstraat 19.

Het bouwplan ligt van 24 juni t/m 21 juli 2004 ter inzage op het gemeentehuis,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid in
die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 25 juni t/m 6 augustus 2004 ter inzage een melding artikel 8.19, lid 2 onder b
van de Wet milieubeheer van:
• de heer A.J. Lubbers en R.M.M, de Fraiture, Bergkappeweg 2, 7251 MH Vorden

van 27 mei 2004, ingekomen 2 juni 2004, waarbij zij melden dat de mestafvoer
en -opslag gewijzigd wordt uitgevoerd, op het perceel plaatselijk bekend als
Bergkappeweg 2 inVorden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende
vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leidt
evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft geen aanleiding tot
toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer
kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 25 juni 2004 een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Vorden. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan de Commissie
bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld
indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuurrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag wenden met het verzoek
om een voorlopige voorziening te treffen.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op 29 juni 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de welstands-
commissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 10 t/m 24 juni 2004, voor
beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen die
hij niet direct positief beoordeelt, worden op l juli behandeld in de voltallige
welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te behandelen
bouwplannen ligt vanaf 25 juni 10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt tevens bekendgemaakt op het
publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 24 juni om 12.00 uur bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen plannen die ook
planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie voorgelegd.

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

Concert door Kamerkoor
Delft Blue

Joop Groot Nuelend
schutterskoning

Op zondagmiddag 27 juni a.s.
zingt Kamerkoor Delft Blue on-
der leiding van Anne de Bruijn
in kasteel Hackfort, Baakseweg
8 te Vorden. Op het programma
staan motetten van da Palestri-
iia, J.L. Bach, J.S. Bach, Brahms,
Bruckner, Fauré en Duruflé. De
musici Vincent Ranger (orgel en
clavecimbel) en Ricardo Rodri-
quez Miranda (viola da gamba)
werken mee aan het concert.

Motetten zijn werken op een ge-
wijde, aanvankelijk Latijnse, tekst.
Ontstaan uit het Gregoriaans wer-
den ze oorspronkelijk a capella ge-
zongen. In de Barok werden de tek-
sten in de eigen taal vertaald en
kwam er begeleiding bij. Enkele
van de gekozen teksten zijn in
meerdere versies uit een reeks van
eeuwen te horen: zo klinken het
'Ubi Caritas' en 'Vexilla Regis' in
het Gregoriaans en eveneens als
motet van A. Bruckner en M. Duru-

flé; het 'Tu es Petrus' en 'Tota
pulchra es' zijn te horen als com-
posities van zowel Palestrina, G.
Fauré als M. Duruflé. Het 'Ave Ma-
ria' wordt uitgevoerd in een rijke
zetting van A. Bruckner, maar ook
in een eenstemmige versie voor
vrouwenkoor en orgel van G. Fau-
ré. J. Brahms is vertegenwoordigd
met 'Es ist das Heil uns kommen
her'.

Uiteraard mag een componist als
J.S. Bach niet ontbreken: in het mo-
tet 'Jesu, meine Freude' begeleid
door orgel en viola da gamba,
zingt het koor in volledige bezet-
ting, afgewisseld met kleinkoren.

Kamerkoor Delft Blue heeft zich
sinds de oprichting in 1991 een
vaste plaats veroverd in het mu-
ziekleven van Delft en omgeving.
Het koor verleende onder andere
zijn medewerking aan de opening
van het VOC-jaar in de Oude Kerk

in Delft. Tevens heeft het koor eer-
der een concert verzorgd op
Kasteel Hackfort.
Vincent Ranger, afkomstig uit Ca-
nada, studeerde klavecimbel bij
Ton Koopman en Tini Mathot aan
het Haags Concervatorium en or-
gel bij Bernard Winsemius aan het
Rotterdams Conservatorium. Hij
heeft veel orgelconcerten gegeven
op diverse historische orgels in
Nederland en is als continuospeler
met zijn eigen ensemble, Trio Nar-
ratio, gespecialiseerd in het zeven-
tiende eeuwse Franse en Duitse re-
pertoire.
Ricardo Rodriquez Miranda, af-
komstig uit Venezuela, studeerde
viola da gamba bij Wieland Kuij-
ken aan het Haags Conservatori-
um en begon vervolgens een stu-
die muziekwetenschappen aan de
Universiteit van Utrecht. Zijn re-
pertoire bestrijkt de Middeleeuw-
se trouvere muziek tot en met de
grote meesters van de barok.

Vorden. De deern's in het buurt-
schap Wildenborch hebben al-
tijd gelijk. Althans dat is de me-
ning van de toneelvereniging
TA.O. die voorafgaande aan het
Oranjefeest ( zaterdagmiddag
j 1.) een tweetal uitvoeringen gaf
van het blijspel " De deerne hef
geliek". Een blijspel in het dia-
lect en geschreven door Anton
Hamik. Onder regie van Frieda
te Lindert bezorgde TAO de aan-
wezigen in de kapel een paar
leuke uurtjes.

Het verhaal speelde zich af op de
boerderij van de broers Jan en Wil-
lem ter Horst ( Reinier Klein Brin-
ke en Frits Pladdet). Marie ( Dini-
Schoolen), zuster van de broers
was er op uit om "straks" de boer-
derij te erven. De broers, een
beetje slonzig van aard, namen
een huishoudster ( Gerda Wezink-
hof) in dienst die alles op de boer-
derij in goede banen moest leiden.
Wel een "bijdehandje" trouwens!
Joke ( Kristie Holsbeeke), dochter
van Marie, kreeg tegen de zin van
haar moeder sjans met een aardi-
ge zeeman (René Muileman).

Intussen kwam er ook nog "een
man met geld" ( Appie Klein Brin-
ke) ten tonele. De clou van het ver-
haal, de dochter van Marie trouw-
de met haar zeeman. Het jonge
stel kwam op de boerderij te wo-
nen en maakten daarbij de af-
spraak dat ze goed op de beide ou-
de broers zouden passen en moch-
ten Jan en Willem voor goed de
ogen sluiten, dan zou het jonge
stel voor een passende begrafenis
zorgen! De grime werd verzorgd
door Ina Wesselink; Harrie te Lin-
dert en Rob Holsbeeke zorgden
voor de decors en Reint Mennink,
voorzitter van de Oranjevereni-
ging overhandigde na afloop alle
medewerkenden een bloemetje.

DE UITSLAGEN VAN DE
DIVERSE SPELEN:

Vogelschieten: l Joop Groot Nu-
elend (romp); 2 Jan Kornegoor
(kop); 3 Jan Langwerden (r.vl.); 4
Ab Klein Brinke (l.vl); 5 Jan van
Ark (staart)

Schijfschieten: l Evert Otten; 2
Jaap van Amstel; 3 Firts Pladdet;
5 Joop Brinkerhof.

Dogcarrijden: l Johan Pardijs; 2
Ilona Potman; 3 Jacolien Lang-
werden; 4 Freddy van der Mey.
Kegelbaan: l Evert Otten; 2 Rob
Holsbeeke; 3 Gerda Bijenhof; 4
Dick Pardijs.

l Bert Langwerden; 2 Joop Groot
Nuelend; 3 Frits Pladdet; 4 Bas
v.d. Schoot.
Sjoelen: l Appie Klein Brinke; 2
Jan lindenschot; 3 Frits Pladdet;
4 Wijnand Bijenhof.

Stoelendans: l Dick Linden-
schot; 2 Gea van Dommelen; 3
Rob Holsbeeke; 4 Johan Pardijs.

Het Oranjefeest begon zaterdag-
middag met medewerking van de
muziekvereniging "Sursum Cor-
da" met een ballonnenoptocht
voor kinderen, vanaf de Nijland-
weg naar het feestterrein bij het
kasteel, waarna Anneke Staring
het feest opende. Zij zelf, wethou-
der Dorien Mulderije en Rita Hou-
wen ( schutterskoningin van
2003), losten vervolgens de eerste
schoten tijdens het vogelschieten.
In totaal waren er voor dit onder-
deel van de traditionele volks-
feesten ruim 70 deelnemers. Het
gelukte Joop Groot Nuelend uit-
eindelijk de vogel van de paal te
schieten.
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Bloemkool
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SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT
DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN
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CHIQUITA - AKTIE

Chiquita bananen
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Bij aankoop van een kilo Chiquita bana-
nen krijgt u een tegoedbon voor een
keer draaien aan het Chiquita Rad van
Fortuin en maak kans op één van de leu-
ke Chiquita prijzen!
En voor elk kind een leuke attentie.

Lekker betaalbaar bij de Groenteman!

Sensïre
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maattijdservice, voedings- en dieetadvies,

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies
lokaal tarief, 24 uur per dag

0900 - 8856
www.sensire.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

TEGELHANDEL
mullcf-vordcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl
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elke DINSDAG van 9.3O tot 17.3O uur.
op het kerkplein in VORDEN

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde
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mode voor het héle gezin

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg
Tubbergen - Ulft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Midzomerfeest wederom succes

Ook de 2e editie van het Midzo-
merfeest was weer een fantas-
tisch feest, ondanks dat het er
eerst niet zo best uitzag door de
weersomstandigheden. DJ Oli-
ver opende de avond en tegen
22.0O uur betrad de band Em-
bers het podium, die met een
breed repertoire de danvloer al
gauw vol kreeg.

Ondertussen kwamen er reeds
meer mensen binnen en was tegen
23.00 uur de tent al goed vol. Ruim
750 mensen waren er aanwezig
toen DJ Oliver om mO.OO uur de
tent weer compleet op z'n kop zet-

te! Waarna iedereen om 1.30 uur
weer uitgefeest huiswaarts keerde.

Op de zaterdag stond de kinder-
middag op het programma. Van
15.00 tot 17.00 uur konden de kin-
deren zich vermaken op een lucht-
kussen en in een ballenbak. Ook
was er popcorn, suikerspinnen en
ranja voor de kinderen en stond er
nog een clown op het programma.
Verder konden de kinderen zich
gratis laten schminken. Om 16.30
uur werden er vanaf het feestter-
rein 175 ballonnen opgelaten.
Voor de ballonnen die het verst
kwamen wordt door Yvonne van

"modespeciaalzaak voor de jeugd"
3 prijzen beschikbaar gesteld.
Om 17.00 uur was de kindermid-
dag afgelopen en krengen de kin-
deren een snoepzakje aangeboden
door Wilbert en Yvonne Groten-
huys van Super de Boer.
Al met al is de organisatie zeer te-
vreden over deze twee dagen en
kijken ze alweer uit naar volgend
jaar. Bij deze bedankt de STEVO al-
le vrijwilligers en sponsors die het
Midzomerfeest en de kindermid-
dag tot een succes hebben ge-
maakt.
Foto's van deze evenementen zijn
te bekijkenop www.stevo.nu.

Vorden 2 zondag dames
4e klasse kampioen!

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571) 27 40 58

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

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

Epilepsiebestrijding
De collecte van het nationaal
Epilepsie Fonds "de Macht van
het Kleine", heeft in onze ge-
meente 2544,87 Euro opge-
bracht. De opbrengst van de col-
lecte is vooral bestemd voor we-
tenschappelijkonderzoek, voor-
lichtingsactiviteiten, het orga-
niseren van begeleide vakanties
voor mensenmet epilepsie en
individuele hulp.

In heel Nederland gingen 45.000
vrijwilligers op pad om huis-aan-
huis te collecteren voor het NEF.
Het thema tijdens de nationale
collecteweek was 'Epilepsie: soms
ben je er even niet bij'. Geld voor
de epilepsiebestrijding is hard no-
dig.
Epilepsie is een tijdelijke functie-
stoornis in de hersenen die zich
uit in aanvallen. Het thema 'Epi-
lepsie: soms ben je er even niet bij'
wil duidelijk maken dat mensen

met epilepsie momenten in hun
leven letterlijk missen, doordat ze
een epileptische aanval hebben.
Er is geld nodig voor onderzoek:
hoe epilepsie ontstaat is nog steeds
niet bekend. Maar zeker rook voor
voorlichting: l op de 150 mensen
heeft epilepsie maar ondertussen
weten veel mensen niets over deze
aandoening. Naast onderzoek en
voorlichting ziet het NEF het als
haar taak om vakanties voor men-
sen met epilepsie te organiseren.
Voor veel kinderen en volwasse-
nen is dit de enige mogelijkheid
om op vakantie te gaan. Het Epi-
lepsiefonds financiert daarnaast
nog enkele projecten in ontwikke-
lingslanden.

Het NEF helpt mensen met eplilep-
sie op vele terreinen. Zij is dank-
baar voord einzet van de velevrij-
willigers en voor de financiële bij-
drage van alle gevers.

Riddertoneel in de
vakantie??
Schoolkinderen die in de week
van 30 juli tot 4 augustus thuis
zijn en van spannende ridder-
verhalen houden, worden in de
gelegenheid gesteld om zelf
mee te doen aan een toneelstuk
dat op de "Berenddag" (4 augus-
tus) op de kleine wei bij kasteel
Vorden zal worden opgevoerd.
Berend ( achternaam van Hack-
fort) heeft echt bestaan en
woonde in de riddertijd op kas-
teel Vorden. Later is hij een be-
roemde ridder geworden. Als
jongen is hij de hoofdpersoon
in de kinderboeken van Marti-
ne Letterie zoals " Een valk voor
Berend", "Berend en de aanslag
op de hertog" en " Berend en de
toverkruiden". Er is een kinder-
fietsroute ( "In de sporen van
Berend") langs de kastelen waar
hij woonde.

Tijdens de jaarlijkse Berenddag op
woensdag 4 augustus kunnen de
kinderen onderweg zwaardvecht-
les krijgen. Er is middeleeuwse
muziek en de kinderen kunnen
met de illustrator van de Berend-
boeken een schild verven met een
eigen ontworpen familiewapen.
Aan het eind van de dag vindt een
spetterende afsluiting plaats. Dan
kunnen er ritjes op een pony wor-
den gemaakt, er is ringsteken en
er wordt een "schijngevecht" opge-
voerd. Als hoogtepunt van de Be-

renddag wordt er dit jaar door de
kinderen een scène uit één van de
Berendboeken opgevoerd. Dit alles
onder leiding van theaterdocent
Lotte van Dam.

De kinderen krijgen dezer dagen
op school een formulier die ze in
kunnen vullen en inleveren bij Pe-
ter Pijnappel Mispelkampdijk IC
7251DA in Vorden. De kosten be-
dragen 5 euro per persoon. Er
moet natuurlijk eerst geoefend
worden. De kinderen die aan het
toneelstuk meedoen gaan zater-
dag 31 juli van 13.00- 17.00 uur
kennis maken met de "echte" Be-
rend van Hackfort en de tijd waar-
in deze ridder heeft geleefd. Een
groot deel van de middag wordt
besteed aan speloefeningen onder
leiding van Lotte van Dam.

Zondag l augustus wordt er tus-
sen 10.00 en 13.00 uur gerepe-
teerd, waarna er s'middags tussen
14.00 en 16.00 uur aan de kos-
tuums en decors wordt gewerkt.
Maandag 2 augusatus tussen 10.00
en 13.00 uur is het opnieuw repe-
teren geblazen en wordt er van
14.00 tot 16.00 uur wederom aan
de kostuums en decors gewerkt.
Dinsdag 3 augustus is de generale
repetitie op de wei bij kasteel Vor-
den, waarna op woensdag 4 augus-
tus de voorstelling wordt opge-
voerd.

Afsluiting rondweg
Warnsveld

Van links naar rechts: Karin Rikkers, Iris Wassink, Marjon Arfman en Kelly Peters. Afwezig op de foto:Femke
Huntink.

De Provincie Gelderland sluit
op donderdag 24 juni het tra-
ject tussen de Den Eltenweg
(N348) en de Vordenseweg
(N319) af voor alle verkeer.

Dit is nodig in verband met asfalte-

ringswerkzaamheden aan de toe-
rit vanaf de N348 naar de N314
(richting Lochem, Leesten en Vor-
den) in de gemeenten Zutphen en
Warnsveld en de aansluitingen bij
de rotonde Leesten Oost. Het ver-
keer wordt ter plaatse omgeleid.



Het: unieke echte
voetbalbed

staat: in onze ahowroom opgesteld
en kan worden geleverd In de voetbalkleuren

rood, blauw, geel/groen en natuurlijk in EK-oranje.
Ie hebt de mogelijkheid om er een kast, bureau,

bureaustoel en zelfs een kapstok bij te bestellen.
Kom gauw kijken, want nu krijg je er ook nog

twee leuke voetbalcadeaus bij!!!

Voor
Mooier
Wonen

7131 EJ Lichtenvoorde
telefoon: 0544-371844
www.tkz.nl

Rembrandtplein 9-11
telefax: 0544-377733

info@tkz.nl

Kijk ook op
www.voetbalbed.nl

Landgoed 'De Ehze9

Exclusief wonen met persoonlijke zorg

Bent u op zoek naar een woonomgeving met 24-uurs
verzorging en verpleging, begeleiding en geborgenheid?

Landgoed De Ehze te Almen
biedt u de mogelijkheid tot exclusief en comfortabel
wonen in een sfeervolle en rustige omgeving met be-

houd van uw eigen levensstijl.

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met
mevr. M.L.A. van Uum, telefoonnr. 0575 - 43 20 04

Landgoed 'De Ehze', Hogenkampsweg 2, 7218 BTAlmen

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

H deBos

Laminaatparket
met afgeschuinde kanten /

V-groef
merk : Quick-step (eik en beuk)

normaal € 53,95 p.Hl2
nu € 33,50 p.m2

compleet standaard gelegd

Lochem/Ruurlo
Parket & Laminaat

Barchemseweg 4()a
Ruurlo 453501

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-18.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

en VOOR GRATIS CATALOGUS

Tuin- en beregening^
M A AJ f>f rn f Af/-r AJ]

Ontwerp en realisatie internetsites

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

Weevers

Handzwengelpomp

met wandflens
• De ouderwetse hand-

zwengelpomp voor
montage aan b.v.
muur.

• Kleur: klassiek groen^
• Materiaal:

gietijzer.
• Artikelnr.: 791518.

Wildkamp
Filiaal Borculo
Korenbree 2

0900-9250 CO,lOP/mln.

/ www.wildkamp.nl

"aeccr
HOME

Soms moet u uzelf
weer eens even kietelen
Langharig verwentapijt op de slaapkamer, of kort en

compact in de living. Met tapijt kunt u alle kanten

op. En de prachtige D'IMAGO*-collectie maakt de

spannendste ideeën in u los. Kom binnenkort eens

langs voor een goed advies en perfecte combinaties!

/decox

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

NORMAAL
H0KEN IN TOLDIEK

'25, 26 en 27 juni 2OO4
vr. 25 juni:

NORMAAL, in oude bezetting
Voorprogrommo: J.P.R. STRINX
KARMISSE. DIV. DWEILORKESTEN. 2O.OO UUR.
ENTREE: 19.- EURO. AAN DE KASSA: 22.- EURO.

zo. 26 juni:
GROOTSCHERMBEELDEN NORMAAL.
Optreden dialectband "GOED GOAN"

zo. 27 juni:
KOFFIECONCERT

met NORMAAL IN THEATERBEZETTING
LE ANDERE ARTIESTEN....VELE ANDERE AR
Open: 1O.3O uur. Aanvang 11 uur. ENTREE: 15 EURO.

VEURVERKOOP:
TOLDIEK J.JC Flophousc, Slagerij Aaldennk, Café Den Bremer

STEEND'REN: Café D« Seeven Stenen BOAK: Café D« Bierkaai
DURKUM: Café D« Kartouw*. ZUTPHEN: Café Camelot.

VELSWIEK: Café D« Tol.

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

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

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Tonny Juftiërls

D
AUTOSCHADE
ÏSTELBEDRIJF,

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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



Krachtpatsers strijden om
nationale titels

Beleef de bomen met
Jeroen Heindijk

Touwtrekvereniging Vorden
was zondag gastheer voor de
nationale kampioenschappen
touwtrekken voor mannen in
de 680 kilogramklasse en vrou-
wen in de 420 kUogramklasse.
Zoals gebruikelijk was het
touwtrekcomplex van TTV Vor-
den aan de Ruurloseweg in
buurtschap Medler weer opti-
maal geprepareerd voor de
wedstrijden. Dat kun je wel aan
de manschappen onder aanvoe-
ring van oudgedienden zoals
Gerrit Barink en Henk Brum-
melman overlaten. Vorden kon
onder leiding van trainer Freek
Eggink echter zich niet mengen
in de strijd om het kampioen-
schap. Wel leverde het kam-
pioenschap een aantal onver-
wachte toeschouwers op.

Touwtrekken. Het blijft een sport
die een marginaal bestaan heeft in
Nederland. Toeschouwers komen
de sport amper aanschouwen. De
media heeft maar een geringe be
langstelling voor de krachtpatsers.
En het imago blijft de sport nu
eenmaal al jaren achtereen nega-
tief achtervolgen. Slechts dertien
clubs uit Nederland hadden zich
voor het kampioenschap in 680 ki-
logramklasse bij de mannen aan-
gemeld bij het bonds secretariaat
van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond (NTB) in Eerbeek. Illustere
teamnamen als Jagerslust, Tre
klust, Vechtlust en Bisons prijkten
op deelname lijst. Trainer Freek
Eggink van TTV Vorden had zich
voor het kampioenschap geen illu-
sie gemaakt om voor een podium-
plaats in aanmerking te komen.
Daarvoor is TTV Vorden een te klei-
ne vereniging. Vorden is dit jaar
met maar één achttal actief in de
oostelijke touwtrekcompetitie.
Met een middenmoot positie in de
tussenstand na vier wedstrijden is
Eggink tevreden. "Meer is niet
haalbaar voor een selectie die
maar uit elf spelers bestaat", zo
concludeert de geboren Vorde
naar. Zelf stond Eggink ook vele ja-
ren bij Vorden aan het touw. In sa-
menspraak met het bestuur en de
spelersgroep koos de Hengeloër vo-
rig jaar om ook éénmaal per week
gezamenlijk het Heure uit Borculo
te trainen. "Wil je namelijk een
beetje tegenstand bieden dan
moetje wel twee maal in de week
trainen. Dat doen we nu dan ook.
Op dinsdagavond togen we nu we-
kelijks naar Borculo. Donderdag-
avond zijn we te vinden op onze ei-
gen accommodatie. Ook dit voor-
jaar pakte Eggink de gezamenlijke

training weer op. "Met een smalle
selectie zoals ik die ter beschik-
king heb is het moeilijk om op ni-
veau te trainen. Door gezamenlijk-
heid is dat wel mogelijk. Het is
misschien tekent voor de touw-
treksport.
Maar het is noodzaak wil Vorden
ook in de toekomst op niveau blij-
ven presteren. We zitten al enkele
jaren net onder de nationale top.
Dat is met deze groep het hoogst
haalbare", zo verklaarde Eggink
zondag nadat het team uiteinde
lijk op een negende plaats was
geëindigd. Het team heeft met er-
varen spelers als Bennie Harmsen,
Guus Hummelink en Gert-Jan
Vliem ook enkele talentvolle jon-
gere spelers in haar midden. Toch
zal er in de toekomst aanvulling
moeten komen wil de vereniging
zich continueren. Jeugdleden telt
TTV Vorden momenteel niet. Dat
in tegenstelling tot bijvoorbeeld
touwtrekvereniging Treklust uit
Warnsveld. Voorzitter Gerrit Ba-
rink en trainer Eggink maken zich
dan ook enigszins zorgen over de
continuïteit van de vereniging.
"Maar dat doen we al jaren. Dat is
geen nieuws", zo stelt Barink
nuchter vast. Nieuws was wel dat
voor het tweede achtervolgende
jaar TTV Vorden zondag met een
'lek' werd geconfronteerd. Konden
vorig jaar de spelers zich na afloop
niet douchen in verband met een
defecte waterleiding op 't Medler.
Zondag ramde een auto een klein
bovengronds reduceerstation voor
gas nabij de ingang van het sport-
complex. Gevolg een gaslek met de
consequentie dat de plaatselijke
brandweer het terrein rond het
verdeelstation afzette. De politie
nam geen enkel risico en sloot ook

de Ruurloseweg tussen de Eiken-
laan en Onsteinseweg voor alle
verkeer af. Omdat de wind niet
richting het wedstrijdterrein
stond was het niet noodzakelijk
om de wedstrijden stil te leggen.
Wel verbood bevelvoerder René te
Velthuis van de Vordense brand-
weer het publiek te roken op het
terrein. Ondanks de oproep gaf
niet iedereen daar gehoor aan. Na-
dat medewerkers van Nuon de gas-
kraan in het verdeelstation had-
den dichtgedraaid konden de
rood-witte linten weer opgeruimd
worden en werd de weg weer vrij-
gegeven voor het verkeer.

"Voor hetzelfde geld hadden we de
wedstrijden moeten staken. Maar
gelukkig stond de wind gunstig en
leverde het lek geen gevaar op
voor de deelnemers en het pu-
bliek", aldus Barink. Door de inzet
van maar liefst vijftien manschap-
pen van de brandweer leverde het
kampioenschap een onverwacht
aantal extra toeschouwers op.
Want die waren zondag op de vin-
gers van enkele handen te tellen.
Na een ongekende spannende fi-
nalestrijd won uiteindelijk de
mannen van Eibergen het nationa-
le kampioenschap. Bij de vrouwen
eindigde Teems uit Leeuwarden
op het hoogste ereschavot. Intus-
sen had Annelies Hummelink, die
zondag als 'harsvrouwtje' en 'wa-
terdraagster' voor het Vordense
team fungeerde haar functie inge
ruild voor die van 'sportverslag-
geefster' om de lokale radio om-
roep van Achterhoek FM op de
hoogte te stellen van de kampioen-
schappen. Want de touwtreksport
kan wel enige promotie gebruiken
was haar menig.

Prijswinnaar Sven Toebes

Onthaasten, hoe doe je dat?
Simpelweg door één te worden
met de natuur. De natuur kan
niet met het hoofd worden be-
grepen, maar moet in het hart
worden ervaren.

Voor de vierde keer een workshop
met Jeroen Heindijk vanuit Klein
Axen Nieuwstad 10 in Vorden. Op
zaterdag 26 juni a.s. neemt hij ons
mee naar unieke plekken in en
rondom Vorden.
Hou jij van bomen, ofwel: "Wat
kunnen bomen voor jou beteke-
nen?"
Een aantal van ons hebben de
kracht van de "Oude bomen als in-
telligente wezens heel sterk en po-
sitief ervaren". Ook komt er reac-
tie terug van de bomen op onze
contacten, waardoor "die steeds
beter in staat en bereid zijn met
mensen samen te gaan werken".
Zoals velen al hebben ervaren is
deze beleving voor iedereen moge-
lijk.

Wat ervaren wij als wij de werking
van de bomen op ons in laten wer-
ken? Wat kunnen wij van bomen
leren? Wat hebben zij ons te ver-
tellen? Wat zien wij als we naar
een boom kijken? Wat ruiken we
als we in de directe omgeving van
een bepaalde boom of plant zijn?
Hoe gaan wij met de bomen, met
de natuur om? Is het evenwicht
tussen de mens en natuur te her-
stellen?
Allemaal vragen waar we, tijdens
deze dag, antwoord op kunnen
krijgen.
We trekken van de ene naar de an-
dere bijzondere plaats, dit kan ook
per fiets, want er zijn meer unieke
bomen in Vorden dan in De Bra-
mel alleen. In verband met de
duur van het programma is het
raadzaam een lunchpakket mee te
brengen. Voor soep wordt gezorgd.
Heb je interesse, dan mag je deze
unieke dag niet missen.
Geef je uiterlijk twee dagen van te
voren op, zie bij de contactjes.

N DA V O R D E N
Iedere dag:

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

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe
fenen.

Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

JUNI
21-25 Zwemvierdaagse.
23 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme.
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 HSVde Snoekbaars 55+.
24 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
26 ANBO Rijbewijskeuring.
27 HSV de Snoekbaars, vierhoek-

wedstrijd.
30 ANBO klootschieten Kleine

Steege.

Oecumenische
openluchtdienst
Zondag 27 juni om 10.00 uur in
de prachtige tuin van kasteel
'Suideras' in Vierakker. Geen
hagenpreek van achter de ha-
gen zoals in 1566 maar een oe-
cumenische dienst voor jong en
oud, van achter de rododend-
rons.

Het thema wat centraal staat in de
ze dienst is het "Woord". Woord
om te leven - Woord om te delen.
Hoe horen wij het woord en wat
doen wij er mee. Zoals het graan
wordt ook het Woord gezaaid.
Graan en het Woord kan ontkie

men, kan groeien, worden geoogst
en gedeeld. Jezus Christus heeft ge
zaaid en gedeeld. Hij is het Brood,
het Levende Woord.
Aan deze dienst werkt mee het oe
cumenisch koor. Na het gezamen-
lijk begin van de dienst gaan de
kinderen spelen met het woord en
voor de allerkleinsten is er oppas.
Er zijn stoelen (beperkt) aanwezig,
als u een stoel mee kan nemen is
dit erg fijn.
Na de dienst is er koffie en limona-
de, bij slecht weer wijken we uit
naar de Willibrorduskerk in Vier-
akker.

Vordense Idootschietmarathon

Super de Boer hield in de week van 24 t/m 29 mei een wedstrijd in samenwerking met Appelsientj e, waarbij de
consument tegen inlevering van een formulier met daarbij een aantal vragen, een prachtige old-timer fiets
kmon winnen. Uit maar liefst 850 inzendingen werd de gelukkige winnaar Sven Toebes, de Bongerd 25 in Vor-
den.

De buurtvereniging "Delden"
oragniseert zondag 4 juli voor
het 16e achtereenvolgende jaar
een Idootschietmarathon over
een lengte van 10 kilometer.
Deelname is mogelijk voor be-
drijven, straten, families, buurt-
verenigingen e.d. Een team
moet tenminste uit vier perso-
nen bestaan. Per team mag één
deelnemer lid zijn van de
NJCB.; AJCF of de N.KF. Het in-
schrijfgeld bedraagt Euro 7,00
per team

Men kan zich inschrijven voor de
volgende klassen, dames-team; hè
ren-team of gemengd- team (maxi-
maal twpp hprpn) Daarnaacf ie *>r

de mogelijkheid om in te schrijven
voor de "vrije klasse" , waarvoor
slechts één eis geldt: het team
moet uit minimaal vier personen
bestaan.. Er wordt uitsluitend met
"houten kloten" gegooid, die men
eventueel kan huren van de Del-
dense Buurtvereniging.

De start, pauze en finish zijn bij de
familie Scheffer aan de Nieuwen-
huisweg l in Vorden. De start van
de herenteams is 10.00 uur. De
overige teams vertrekken om
10.30 uur. Voor deze Idootschiet-
marathon kan men zich tot uiter-
lijk zaterdag 3 juli tot 20.00 uur
opgeven bij Dick Regelink 0575-



Kennisprogramma
Keijenborg 2004
VRIJDAG 25 JUNI:
18.00 uur: KERMIS-ATTRACTIES open.
21.00 uur: dansgelegenheid in de FEESTTENT op het ker-

misterrein m.m.v. "REAL TIME".
(entreeprijs gratis)

TOELICHTING
KERMISPROGRAMMA 2004

ZATERDAG 26 JUNI:
14.00 uur: KERMISATTRACTIES open.
17.00 uur: OPENLUCHTMIS in de binnentuin van Zorgcen-

trum "MARIA POSTEL" (mits de weersomstan-
digheden het toelaten).

18.00 uur: muzikale rondgang van het Schuttersgilde
"St. Jan" door Keijenborg.

21.00 uur: dansgelegenheid in de FEESTTENT op het ker-
misterrein m.m.v. "SMELE".
(entreeprijs € 7,- per persoon)

ZONDAG 27 JUNI:
11.00 uur: KERMIS-ATTRACTIES open.
12.00 uur: bebouwde kom van Keijenborg wordt afgesloten

voor al het gemotoriseerde verkeer.
12.30 uur: opstellen van de kermisoptocht in de Pastoor

Thuisstraat en de Geltinkweg.
13.30 uur: muzikaal intermezzo door showband

"MYSTTQUE" uit Arnhem vóór de aanleunwonin-
gen "POSTEL STAETE" aan de Pastoor Thuis-
straat.

13.50 uur: openingstoespraken door de voorzitter van het
Schuttersgilde "St. Jan" en door een afgevaardig-
de van het gemeentebestuur vanaf het bordes van
genoemde aanleunwoningen.

14.00 uur: AFMARS van de 39e KERMISOPTOCHT.
15.15 uur: VAANDELHULDE voor alle aanwezigen m.m.v.

Schuttersgilde "St. Jan" en Muziekvereniging "St.
Jan" uit Keijenborg en het Schuttersgilde
"St. Martimis" uit Megchelen voor Dorpshuis
"DE HORST'.

15.30 uur: "EREWIJN" in Dorpshuis "DE HORST*
(alleen voor genodigden).
Tevens huldiging nieuwe ereleden en jubilerende
leden van het Schuttersgilde "St. Jan".

18.00 uur: PRIJSUITREIKING van de kermisoptocht in
Dorpshuis "DE HORST*.

gehele dag: dansgelegenheid in de FEESTTENT op het ker-
misterrein m.m.v. "HOOKED ON RED".
(entreeprijs € 7,- per persoon, vanaf 21.00 uur)

MAANDAG 28 JUNI:
08.00 uur: REVEILLE (Keijenborg ontwaakt).
08.45 uur: muzikale rondgang van het Schuttersgilde en

Muziekvereniging "St. Jan" door Keijenborg.
09.00 uur: VAANDELHULDE voor alle ereleden en genodig-

den vóór Dorpshuis "DE HORST'.
09.10 uur: welkomstwoord door de voorzitter van het Schut-

tersgilde "St. Jan".
09.30 uur: aanvang VOGELSCHIETEN en JEUGD-VOGEL-

SCHIETEN op het voormalige schoolplein (achter
Dorpshuis "De Horst") aan de Kerkstraat. 10.00
uur: aanvang VOGELKNUPPELEN, BOOGSCHIE-
TEN, DARTS en BOLEROGOOIEN.

11.00 uur: KERMIS-ATTRACTIES open.
12.00 uur: einde volksspelen.

12.30 uur: afinars van het Schuttersgilde en Muziekvereni-
ging "St. Jan" voor het ophalen van het oude en
het nieuwe koningspaar
- huldiging en installatie van het nieuwe ko-

ningspaar en jeugdkoning(in) door pastoor Ja-
cobs vóór de pastorie

- vaandelhulde voor het nieuwe koningspaar,
jeugdkoning(in) en alle aanwezigen, eveneens
vóór de pastorie.

aansluitend: PRIJSUITREIKING van de volksspelen in of ach-
ter Dorpshuis "DE HORST'.

gehele dag: dansgelegenheid in de FEESTTENT op het ker-
misterrein m.m.v. "REFLEX".
entreeprijs € 7,- per persoon, vanaf 21.00 uur)

Het bestuur en een groot aantal
leden van het Schuttersgilde
"St. Jan" uit Keijenborg zijn al
weken druk in de weer i.vjn. de
organisatie van de jaarlijkse
kermis. Men heeft ze vast en ze-
ker al zien staan. De grote recla-
meborden bij de invalswegen
naar Keijenborg die u attende-
ren op de komende kermis. Een
jaarlijks ontmoetingsfeest, vlak
voor de vakantieperiode, voor
alle dorpsgenoten en oud-
dorpsgenoten in Keijenborg.
Voor de 3de maal zal er een
feesttent op het kermisterrein
geplaatst worden die door par-
tycentrum "de Smid" beheerd
zal worden, hierdoor zijn de za-
len "de Smid" en "Winkelman"
gesloten. Traditiegetrouw zul-
len binnenkort weer een groot
aantal attracties op- en nabij
het Booltinkplein worden opge-
bouwd en deze zullen tijdens de
kermis worden opengesteld.

Dit jaar hebben wij contractueel
weten vast te leggen: Autoscooter,
Boksbal, Bulldozerschuivenspel,
Bussensport, Bungee-katapult, Dis-
co-train, American-wipp, Draaimo-
len, Fotoschietsalon, Grabbelton/
Ballonnen, Eendenspel, Kop van

jut, Lucky cranes, Lijntrekspel,
Sperensport, Nougat/suikerwer-
ken, Oliebollen/gebakskraam, Sui-
kerspin/popcorn, Vis/snackstand
en IJsverkoop.

Kermisvrijdag
25 juni
Dansgelegenheid in de feesttent
op het kermisterrein.
Hier zal vanaf 21.00 uur de kermis
worden ingeluid m.m.v. de forma-
tie "REAL TIME", tevens is er de
mogelijkheid zich op te geven voor
het vogelschieten en het vogel-
knuppelenvanaf 20.00 uur t/m
23.00 uur in de feesttent.

Kenniszaterdag
26 juni
Om 17.00 uur zal -mits de weers-
omstandigheden gunstig gezind
zijn- de Eucharistieviering plaats-
vinden in de binnentuin van Zorg-
centrum "Maria Poste!". Bij min-
der gunstige weersomstandighe-
den wordt uitgeweken naar de "St.
Jan de Doper" kerk. Hierbij zal het
voltallig Schuttersgilde "St. Jan" in
uniform aanwezig zijn. Genoemde

Eucharistieviering wordt mede op-
gedragen voor de leden, alsmede
voor alle overleden leden van het
Schuttersgilde "St. Jan". Na de
kerkdienst maakt het Schuttersgil-
de een muzikale rondgang door
het dorp.

Kermiszondag
27 juni
De zondagmiddag staat uiteraard
weer grotendeels in het teken van
de kermisoptocht. Door de grote
inzet van een aantal actieve stra-
ten / buurten om een wagen te
bouwen staat u wederom een
prachtige optocht te wachten. De
opstelling van de grote wagens ge
schiedt vanaf 12.30 uur in de Gel-
tinkweg. Daar vindt ook (voor aan-
vang van de optocht) de 1ste jure
ring plaats. De opstelling van de
kleine wagens, versierde fietsen en
loopgroepen geschiedt vanaf 13.00
uur in de Pastoor Thuisstraat (voor
de aanleunwoningen "Poste! Stae
te"). Als men de wagens, reeds vóór
aanvang van de optocht, wilt bekij-
ken dan raden wij u aan vroegtij-
dig door de Pastoor Thuisstraat en
de Geltinkweg te wandelen. Om
13.50 uur volgen vanaf het bordes



van de aanleunwoningen "Postel
Staete" de openingstoespraken.
Aansluitend zal om 14.00 uur de
kleurrijke, 39e kermisoptocht, in
beweging worden gezet.

Route en tijdstip
optocht
De route van de optocht zondag-
middag ziet er als volgt uit:
start: 14.00 uur bij de aanleunwo-
ningen "Postel Staete" aan de Pas-
toor Thuisstraat. Vervolgens Gel-
tinkweg - Koldeweiweg - Kerk-
straat - St. Janstraat - Ottenkamp-
weg - Eulingkamp - Poelsweg -
Hengelosestraat - St. Janstraat -
Nijssinckkampstraat - Pastorie-
straat - St. Bernardusstraat - Teu-
benweg - Koldeweiweg.
Door de werkzaamheden aan de
riolering in de Teubenweg is er dit
jaar een afwijkende route. De rou-
te kan nog wijzigen i.v.m. het wel
of niet gereed zijn van een gedeel-
te van de bestrating.

Muziek-
gezelschappen
In de optocht zal men de volgende
muziekgezelschappen voorbij zien
trekken: De eigen Drumfanfare
"St. Jan" alsmede zustervereniging
Muziekvereniging "St. Jan" uit
Keijenborg, Schutterij "St. Marti-
nus" uit Megchelen, Showband
"Mistique" uit Arnhem en de Ko-
ninklijke Harmonie "Concordia"
uit Hengelo (Gld.). Showband "Mis-
tique" uit Arnhem zal zondagmid-
dag vanaf 13.30 uur reeds voor
sfeermuziek zorgdragen bij de
aanleunwoningen "Postel Staete"
aan de Pastoor Thuisstraat. Het op-
treden van deze showband wordt
aangeboden door Seezo Unifor-
men uit Keijenborg.

Ca. 15.15 uur (na de kermisop-
tocht) zal voor Dorpshuis "De
Horst" het vaandel worden ge-
zwaaid voor de genodigden en al
het aanwezige publiek door de
vendeliers van het Schuttersgilde
"St Jan" uit Keijenborg en het
Schuttersgilde "St. Martinus" uit
Megchelen begeleid door Drum-
fanfare "St. Jan" en de Muziekvere-
niging "St. Jan".

Erewijn
Voor genodigden wordt om 15.30
uur de "traditionele erewijn" ge-
schonken in Dorpshuis" "De Horst".
Tijdens de erewijn zal dhr. WJ.
Rondeel gehuldigd worden i.v.m.
"25-jarig lidmaatschap" bij het
Schuttersgilde "St. Jan".

Prijsuitreiking
optocht
18.00 uur vindt de prijsuitreiking
van de optocht plaats bij Dorps-
huis "De Horst". Na de prijsuitrei-

king is er nog een laatste mogelijk-
heid om zich op te geven voor het
vogelschieten en het vogelknuppe-
len tot 21.00 uur.

Kermismaandag
28 juni
Alle volksspelen vinden plaats op
het voormalig schoolplein aan de
Kerkstraat (achter Dorpshuis "De
Horst"). Het vogelschieten en
jeugd-vogelschieten beginnen al
vanaf 9.30 uur en het vogelknup-
pelen, boogschieten, darts en bole-
rogooien beginnen vanaf 10.00
uur.

Jeugd-
vogelschieten
Ook dit jaar organiseert men we-
derom jeugd-vogelschieten. Dit is
speciaal bedoeld voor de 10 t/m 17
jarigen om alvast kennis te maken
met deze traditie. Ook hiervoor
stelt men diverse prijzen beschik-
baar.

Volksspelen
Naast het vogelschieten voor vol-
wassenen en jeugd en het vogel-
knuppelen voor de dames is er ook
nog de mogelijkheid om mee te
doen aan het boogschieten, darts-
gooien en het bolero-spel, hiermee
zijn ook diverse prijzen te winnen.

Prij suitreiking
voïksspelen
Kermismaandag na de huldiging
van het nieuwe koningspaar en
jeugdkoning(in) vindt de prijsuit-
reiking van de diverse volksspelen
plaats in of achter Dorpshuis "De
Horst".

Opgave
vogelschieten en
vogelknuppelen
Tijdens de kermis is het mogelijk
om zich op te geven voor het vogel-
schieten en vogelknuppelen voor
de inwoners van de parochie "St.
Jan de Doper" en de oud-inwoners
van Keijenborg die altijd hebben
meegeschoten toen zij nog in
Keijenborg woonden. Ook de
jeugd (10 t/m 17 jaar) kan zich op-
geven voor het jeugd-vogelschie-
ten. De volgende mogelijkheden
zijn er voor een opgave:
- Vrijdag 25 juni: 20.00 - 23.00

uur in de feesttent.
- Zaterdag 26 juni: 20.00 - 23.00

uur in de feesttent.
- Zondag 27 juni: na de prijsuitrei-

king van de optocht tot 21.00
uur in "De Horst".

KOSTEN
vogelschieten € 6,- , jeugd-vogel-
schieten € 2,50 en vogelknuppe-
len € 2,50.



Herman, Ria

en medewerkers

wenst iedereen

prettige

Kermisdagen.

Veel plezier.

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

SboLUw warme
bakker

EMP

B L O E M S I E R K U N S T

'JOLANDA'

a SCHIPHORST

<§>© SB
FA.J.W. BESSELINK

«ZONEN

Installatiebedrijf
Janssen
Keijenborg

'PI I IIT *\ Hrngelost-straat 14

KERMIS 2004

WIJ GAAN VOOR
DE FINALE

25 / 26 / 27 / 28 JUNI

Vrüdagavond gratis entree REAL TIME SHOWBAND

Zaterdagavond SMILE

Zondagmiddag/avond HOOKED ON RED

Maandagmiddag/avond KlLr LlLX

Zondag en maandagmiddag
gezellig terras voor de tent

met buitenbar.

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID

Namens alle medewerkers wensen wij u
een fijne kermis.

Johan en Marijke

Tijdens de Keijenborgse Kennis zullen ook de KIK-winkeliers kun-
nen gemeten van een hopelijk zonnige Kermis.
Stuk voor stuk zijn de wikeliers betrokken bij het Keijenborgse
dorpsleven en hechten er waarde aan om aan het vogelschieten, de
Kermis en de andere festiviteiten deel te kunnen nemen.

„Kermis-maandag zijn onze winkels in Keijenborg gesloten en is er
tijd om in de feesttent met elkaar een biertje te drinken", aldus een
winkelier.
Dat het ook dit jaar weer een groot feest wordt, daar twijfelt hij niet
aan. Het is een traditie die de verbondenheid van een kleine kern
benadrukt en daar horen natuurlijk de KIK-winkeliers zeker bij.

:

f

tiOOSSENS
Tuinmeubelen

Werk- en vrl}et!}dsktedlng

De KIK-winkeliers wensen u allen

Rabobank

Graafschap-We:

PREITIGE KERMISDAGEN



Pointer Horizon DTK 3

Pointer Unica TK3

Gazelle Me d e o DK2i alu ov

Grant Terrago ATB ov

Pointer oma fiets

NU € 399,-

NU € 450,-

Nu € 45O,-

Nu €319,-

Alles met service en garantie

ca. 1OOO gebruikte rijwielen uit voorraad!
Ook kinderfietsen!

Installatiebedrijf
r Janssen
\ Keijenborg

lansen
Voor al uw tuin werkzaamheden:

• advies
• ontwerp
• aanleg

• onderhoud

Keijenborg, tel. (0575) 46 38 01

dames-
en herensalon

Spalstraat 17 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)464017

DEZE WEEK:

Kom eens langs om te kijken

B L O E M S I E R K U N S T

'JOLANDA'
Kerkstraat 20a, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 29 77

Fleurig Kermisboeket 7,5O
Wij wensen jullie allemaal

fijne Kermisdagen!
Kermismaandag gesloten.

Leer succesvol autorijden!

AUTORIJSCHOOL

A.W.W. WEIJERS
Poelsweg 47 • Keijenborg • Tel. (0575) 46 13 07

VOOR HET ALLERLAATSTE NIEUWS:
WWW.CONTACT.NL

R E C L A M E
DRUKWERK

ZELHEM

Weevers druk

Halseweg 3C
7 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax(0314) 65 06 43

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

FELIX TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 20 62

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Briljant
reclame-
drukwerk
verhoogt
de attentie-
waarde van
uw producten,
Wij zijn
daarin uw
partner.

s het
noodzakelijk
•*n»*fel«(



D

70 JAAR

WEEKBLAD
CONTACT

JUBILEUM-
ACTIE

50%
KORTING

D
ROLLUIKEN..?!

70 JAAR
WEEKBLAD
CONTACT

Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

OPENINGSTIJDEN: ma.13.30-17.30 u.
di. t/m vrij. 09.00-17.30 u. vrij. ook 19.00-21.00 u.
zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag gesloten.

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten
laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.

U kunt ook bestellen bij onze filialen.

drukke r i j

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

CERTIFICAATHOUDER

Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

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

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

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

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

DECORS/GA/
wsbsolutions & computers

Decorslgn websolutions & computers
Sroenloseweg 48

7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

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

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

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

Wat kunt u winnen?
Hoofdprijs

Complete tuinset van Hartman,
ter waarde van € 289,-

van kwalitatief hoogwaardig kunststof, inclusief kussens.

IW60O6 tot cn met tMfKw pnjs

Barbecuepakket van de Keursiager,
ter waarde van € 50.-

Zo do«t u ntMl Vanaf de begindatum van het EK Voetbal (12 juni) tot en met 29 juni krijgt u bij
elke tankbeurt een WK EK actiekaart bij Setfservice Station Weuten-Kranenbarg.
Vul deze kaan volledig in. Bij 'eindstand' voorspelt u de stand na afloop
van de normale speertijd (dit kan dus een gelijkspel zijn!).
Hou dus geen rekening met een verlenging of net nemen van strafschoppen.
U mag met zo veel kaarten meedoen als u wilt. De kaarten moeten uiterlijk
29 juni 2004 worden ingeleverd bij Setfservice Station Weulen-Kranenbarg,
Enkweg 3, Vorden.

Tankstation en oliehandel
Enkweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 18 11

DE WONERIJ houdt opruiming

ruiming

ófeeruotle inncntinaeno

De Woner i j r u i m t op. Dan zit U
als l i e f h e b b e r van s f e e r v o l wonen
bij De Woner i j goed. Bij De
W o n e r i j hee f t u nu de kans om
g o e d k o o p te kopen , de o p r u i m i n g
is b e g o n n e n C o m f o r t a b e l e
f a u t e u i l s en b a n k e n , s a l o n t a f e l s ,
s m a a k v o l l e e e t h o e k e n en d r e s s o i r s
z i jn s l ech t s v o o r b e e l d e n . Voor uw
r a a m d e c o r a t i e , v l o e r b e d e k k i n g o f
v e r l i c h l i n g b e n t u b i j De Wo n e r i j
a an he t j u i s t e a d r e s . K o m t u z e l f
overtuigen van onze co l l ec t i e met
s f e e r m a k e n d e accesso i res voor een
p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in uw hu i s . U
pak t nu al snel veel op ru imings -
voo rdee l mee.

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo

(0573) 45 12 39, www.wonerij.nl



Dinsdag dames Vorden
Ie klasse kampioen

Draag uw helm /
schokkend feit: vet haar
door bromfietshelm

Staand v.l.n.r.: Lidwuin Volker, Willy Lohuis, Annerie Westerink; zittend v.l.n.r.: Gerrrie Woltering, Carin Fran-
sen. Afwezig op de foto: Henny Coppiëns.

Over het bewogen bestaan van
een bromfietshelm. Veel brom-
fietsrijders vinden het vanzelf-
sprekend om een helm te dra-
gen. Waarom eigenlijk? Het is
maar lastig, en je krijgt er vet
haar van...

VERDELEN VAN DE KLAP
In de eerste plaats verdeelt de
helm de klap die je hoofd krijgt als
je onderuitgaat over een groter op-
pervlak. Als je geen helm draagt
komt je hoofd maar op hooguit
een paar vierkante centimeter met
de straat in aanraking. Dat gaat
meestal met grote kracht. En die
kracht moet dan dus door dat heel
kleine plekje moet worden opge-
vangen. Daar is je hoofd niet op ge-
bouwd. Er zijn heel griezelige fo-
to's van wat er dan met je schedel
en met je hersens gebeurt. Die zul-
len we je besparen. Maar als je het
al overleeft is er een vlotte kans dat
je nooit meer op een brommer
komt. Nou ja, zo een met drie wie-
len misschien.
Wat de helm -en dan vooral de
helmschaal- doet, is die heel plaat-
selijke klap verdelen over een veel
groter oppervlak, zodat de plaatse-
lijke krachten een stuk minder
groot worden, en de plaatselijke
schade veel minder ernstig is.

OPVANGEN VAN DE KLAP
Functie nummer twee is het gelei-
delijk opvangen van de klap door

de zachte binnenbekleding van de
helm. Die bestaat uit lagen
schuimplastic van verschillende
hardheid en vormt je persoonlijke
kreukelzone. In plaats van in één
klap komt je hoofd nu, terwijl de
binnenbekleding in elkaar wordt
gedrukt, min of meer geleidelijk
tot stilstand. En worden je hersens
minder door elkaar geschud.

Dat die binnenbekleding door de
klap in elkaar wordt gedrukt en
zich niet herstelt, betekent trou-
wens dat je wel een nieuwe helm
moet kopen. Nou ja, als je helm er-
voor heeft gezorgd dat je die klap
overleefde zul je dat geld er wel
voor over hebben. Toch?

VOORKÓMEN VAN
VERWONDING
Tenslotte zorgt de helm ervoor dat
als het even meezit je huid niet be-
schadigd wordt. Er is niet zoveel
fantasie voor nodig om te beden-
ken wat er met je huid gebeurt als
je hoofd een eind met kracht over
het wegdek schuurt. De helm
neemt dat barmhartig van je over.
Maar moetje na zo'n schuiver die
helm eens goed bekijken en je dan
voorstellen dat dat jouw hoofd...

DE CONCLUSIE?
Beter vet haar dan een vet kapot
hoofd...
Meer weten? Kijk op www.daar-
kunj emeethuiskomen.nl.

Arjan Mombarg
Aanstaande zondag 27 juni
's avonds wordt er in de Dorps-
kerk weer een zangdienst ge-
houden. Natuurlijk staan er
weer veel bekende en geliefde
liederen op het programma, af-
komstig uit diverse bundels en
die op verzoek zijn aange-
vraagd.

Het belooft deze keer een extra
feestelijke 'Vorden zingt' te wor-
den, want het is de vijftigste en
daar wil de organisatie uiteraard
extra aandacht aan besteden. De
voorbereidingen zijn in volle gang
om er iets moois van te maken.

Naast de vertrouwde organist dhr.
W. Kuiper uit Apeldoorn is er me-
dewerking van trompettist Rerk
Heusinkveld en ook is er zang van
Cees van Lenten. Het belooft iets
bijzonders te worden en het is zeer
de moeite waard om hierbij aan-
wezig te zijn.

Een kort meditatief moment zal er
worden gehouden door ds. M. Oos-
tenbrink uit Zwolle over het the
ma: 'Mijn beker vloeit over'. Voor
eventueel vervoer naar de kerk
wordt gezorgd. Men kan hiervoor
bellen met Gerry Groot Roessink.
Ook voor het doorgeven van nieu-

we verzoekliederen kan men hier
terecht (tel. 55 28 09).
Na afloop is er in 'de Voorde' een
gezellig samenzijn en kan er nage-
praat worden onder het genot van
koffie of thee en vfrisdrank voor de
jongeren. En vanwege deze specia-
le "Vorden zingt' zorgt de oergani-
satie voor iets lekkers hierbij.
De muzikale begeleiding zal voor-
af al reeds het een en ander ten ge-
horen brengen. Het is dus raad-
zaam om vroegtijdig te komen.
De organisatie hoopt op een
(over)volle Dorpskerk zondag-
avond en nodigt een ieder van
jong tot oud van harte uit.

Arjan Mombarg had zaterdag-
middag tijdens de Univé on
Wheels competitiewedstrijd in
t Harde een poos de hoop een
podiu m plek te kunnen verover-
en. Met nog zeven ronden te
gaan (de wedstrijd ging over 45
minuten en vijf ronden) ont-
snapte Arjan samen met Gerjaii
Last van de Maple ploeg. Arjan:
" We namen zo'n honderd nie-
ter voorsprong, helaas moest
Gerjan na twee ronden afha-
ken. Ik ben nog een paar ron-
den in m'n eentje op kop verder
gegaan. De Mogema- ploeg zette
echter een felle achtervolging
in, er werd om beurten gede-

marreerd.

Dat was voor mij niet vol te hou-
den", aldus Arjan die uiteindelijk
in het peloton op de 19e plaats fi-
nishte. Arjan: " Toch ben ik tevre-
den. Ik had vandaag voor het eerst
nieuwe skeelers met bredere wiel-
tjes onder. Dat is even wennen,
vooral op een parcours zoals dat in
't Harde, waar je telkens flink
moet afremmen en meteen weer
moet "aanzetten".

Niet bepaald mijn parcours", aldus
Arjan Mombarg die er tijdens de
wedstrijd wel in slaagde een paar
premiesprints te winnen.

Turf straat 33, Zutphen, Tel. (0575) 512613

Opruiming
NU TOT 50%
KORTING
Kijk nu in onze zomerkollektie!

Vinia Vera in Zutphen verrassend,
veelzijdig en vrouwelijk»/ _ cj _ j_

Pa arden-
sport

PC de
Graafschap
Zondag 20 juni jl was er
een ponyconcours in Em-
pe. Daar behaalden de vol-
gende leden een prijs:

Dressuur:
Nadje Droppers met Evita Ie
prijs en 2e prijs in de klasse B
met 169 en 166 punten cat. C
/ Lisette Bijenhof met Simply
the Best een 2e en 3e prijs in
de Klasse B, 163 en 159 pun-
ten cat. E / Martine Bijenhof
met Taran een 2e prijs klasse
L2 met 162 punten / Wendy
Beefting met Happy een 5e
prijs klasse LI met 165 pun-
ten en Nijnke Woerts met Ta-
mara een 2e prijs klasse M2
met 154 punten.

Springen:
Carlijn Kingma met Knurp
een 2e prijs in de klasse B en
Marieke Rouwenhorst met
Hyarinthe een 2e prijs klasse L



Geslaagden
VMBOT 2004 Isendoorn
College
Sjoerd Adding
Elian Beltman
René Berends
Jennefer Besseling
Judith Disbergen
Maarten Draaijer
Sebastiaan Eikelboom
Torn Garritsen
Maarten Greven
Linda Hagenbeek
Bart Hartman
Jeanine Heijenk
Lianne Heijenk
Antal Hekkelman
Ingrid Hovenga
Sven Huisman
Emily Klein Nagelvoort
Lizette Koot
Aniek Langen
Melanie Lauckhart
Dirk Luijendijk
Armand Mouthaan
Mariël Nieuwenhuis
Koen Oosterlaken
Wendy Ordelman

WARNSVELD
BAAK
WARNSVELD
VIERAKKER
WARNSVELD
ZUTPHEN
WARNSVELD
VORDEN
VORDEN
ZUTPHEN
VORDEN
VORDEN
VORDEN
WARNSVELD
VORDEN
ZUTPHEN
BRONKHORST
WARNSVELD
VORDEN
VORDEN
WARNSVELD
WARNSVELD
STEENDEREN
VORDEN
WARNSVELD

Rob van Hassel
Shirley Hellewegen
Laura Imhoff
René Jolink
Yvet Keijzer
Rinze Krabben
Sandér Kuijper
Denise Lagerwaard
Henry Lenselink
Daniël Mesritz
Jelle Nijhuis
Sara Nix
Juliette de la Rie
Roald Roelofs
Lotte Ruiterkamp
Peter Jan Schut
Bente Steemers
Stéphanie te Vaarwerk
Marjolein van Veldhuizen
Ties van de Ven
Iris de Waal
Robin Went
Nathalie Wentink
Riek Wij nveld

VORDEN
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
STEENDEREN
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
HENGELO
VORDEN
VORDEN
WARNSVELD
VORDEN
STEENDEREN
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
VORDEN
WARNSVELD

Het HuisSchüderPlari
van Boerstoel

VWO 2004 Isendoorn College
Sophie Peters WARNSVELD
Jelle Peters BAAK
Maaike Plant STEENDEREN
Marieke Rutjes STEENDEREN
Shirley Scheuter WARNSVELD
Xanne van der Vegt WARNSVELD
Hans Vleemingh WICHMOND
PatrickVos ZUTPHEN
Timo Wentink VORDEN
Irma Wonink WARNSVELD

Havo 2004 Isendoorn College
Thijs Althof VORDEN
Matthijs Balvert VORDEN
Simon Bargeman VORDEN
Leanne de Bok WARNSVELD
Anneleen Bosma VORDEN
Jauke Buijs WARNSVELD
Roei Derksen VORDEN

Charlotte Ausema
Jordy Birahy
Yvonne Blom
Danny Bobbink
Maarten Boerman
Nick Claassen
Roxanne Filius
Joost van der Grinten
Marianne Karstens
Reinoud Kruithof
Daniël van der Kuil
Keimpe Nevenzeel
Tineke Paas
Ruben Rensink
Jasper Reynhout
Sanneke de la Rie
Sandra Roording
Inge Susebeek
Marieke Vriezekolk
Kim Wolbrink

WARNSVELD
WARNSVELD
STEENDEREN
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
WARNSVELD
STEENDEREN
WICHMOND
WARNSVELD
WARNSVELD
WICHMOND
WARNSVELD
WARNSVELD
STEENDEREN

Nieuw Gelders streekplan
verschijnt vijf maanden later
Het nieuwe Gelderse streekplan
verschijnt vijf maanden later
dan gepland. Gedeputeerde Sta-
ten hebben besloten af te zien
van hun voornemen het ont-
werpplan nog voor de zomerva-
kantie vast te stellen en ter visie
te leggen. Er is meer tijd nodig
om een streekplan te maken
dat ambitieus en vernieuwend
is en draagvlak bij regio's en ge-
meenten heeft.

De ambitie richt zich op een
streekplan waarin het gaat om de
ontwikkeling van regiospecifiek
beleid op basis van ruimtelijke
kwaliteit met meer ruimte voor de
regio's en de ontwikkelingspoli-
tiek.
Dit beleid komt van meet af aan in
nauwe samenspraak met de sa-
menwerkende gemeenten tot
stand. De regionale samenwer-
kingsverbanden stelden voor hun
gebieden - in de vorm van regiona-
le structuurvisies - bouwstenen op
voor het regiospecifieke deel van
het nieuwe streekplan.
Deze aanpak is nieuw en vergt ten
behoeve van het gewenste draag-
vlak de nodige interactie tussen
provincie, regio's, gemeenten, wa-
terschappen en maatschappelijke
organisaties.
Dit voorjaar verscheen de Hoofdlij-
nennota als tussenproduct in de
aanloop naar het nieuwe streek-
plan. Daar kwamen veel reacties

op binnen, waarvan de verwerking
veel tijd en overleg vergt.

AFSTEMMING EN OVERLEG
Nieuw in de Hoofdlijnennota zelf
is de grotere vrijheid die regio's en
gemeenten krijgen om te bepalen
hoe zij de ruimte voor wonen en
werken in hun gebied wllen verde
len. Deze nieuwe beleidslijn moet
in het streekplan verder worden
uitgewerkt. Dat vraagt veel tijd
voor afstemming en overleg.
Dat geldt eveneens voor het ont-
wikkelingsgerichte deel van het
nieuwe streekplan. Daarin wil de
provincie samen met de regio's
een aantal projecten oppakken.

De noodzaak om meer tijd te ne-
men is ook vergroot door de ver-
schijning van de rijksnota Ruimte.
Daarin komt de regie-functie van
de provincie onvoldoende scherp
tot uitdrukking. Daarnaast geeft
het rijk de provincie als het ware
"huiswerk" mee om hier invulling
aan te geven. Het is noodzakelijk
dat dit ook naar het nieuwe streek-
plan wordt doorvertaald.

PLANNING BIJSTELLEN
Dit alles bij elkaar genomen
maakt het volgens GS noodzake-
lijk om de planning bij te stellen.
Er is meer tijd nodig om een
streekplan te maken met het ge-
wenste kwaliteitsniveau waarin
voldoende vernieuwende elemen-

ten zitten en waarbij voldoende
betrokkenheid van de andere over-
heden en maatschappelijke orga-
nisaties is gewaarborgd.

De planning schuift vijf maanden
op. GS zullen het ontwerp-streek-
plan eind dit jaar vaststellen. Daar-
na ligt het vanaf half januari 2005
gedurende een maand ter visie. In
die periode worden informatiebij-
eenkomsten gehouden en kunnen
reacties worden ingediend. Daar-
na houden Provinciale Staten een
hoorzitting om over de reacties
van gedachten te wisselen. Provin-
ciale Staten stellen het nieuwe
streekplan voor de zomervakantie
van 2005 definitief vast.

WATERHUISHOUDINGSPLAN
Dit uitstel betekent ook dat de
koppeling in de procedure met het
nieuwe waterhuishoudingsplan
(WHP3) wordt losgelaten. WHP3
gaat alleen verder. GS stellen dit
ontwerp-WHP3 op 29 juni a.s. vast.
Daarna ligt WHP3 van 19 juli tot l
oktober ter visie. In deze periode
kunnen reacties worden inge-
diend. Eind augustus/begin sep-
tember worden informatie- en in-
spraakbijeenkomsten over WHP3
gehouden.

Meer informatie: Projectsecretari-
aat Streekplan,
E-mail: c.kuijk@prv.gelderland.nl

Voor het allerlaatste plaatselijke
nieuws: www.contact.nl

Plannen maken over interieur
verfraaiing is een leuke bezig-
heid. Maar hoe zit het met het
exterieur ? Staat u daar wel eens
bij stil ? En dan niet alleen om
de sleutel van de buitendeur te
zoeken, maar om het houtwerk
te inspecteren. Nee ? Dan snijdt
u zichzelf lelijk in de vingers.
De marktwaarde van een wo-
ning, die in perfecte conditie
verkeert, is aanzienlijk groter
dan die van een identieke wo-
ning met achterstallig onder-
houd!

En denk nou niet: oh, de komende
weekenden maar eens gaan schil-
deren. Nee, daar moet een vakman
aan te pas komen. Die beschikt
over de kennis, de handigheid, de
juiste materialen en ... die camou-
fleert geen slechte plekken, maar
voorkomt ze! Maar de vraag is: hoe
komt u aan een goede vakman ?
Het antwoord daarop is eenvou-
dig: u maakt gebruik van het unie-

ke HuisSchilderPlan(r) van Sikkens
en schildersbedrijf Boerstoel. Het
HuisSchilderPlan(r) is een maat-
werkplan dat, in overleg met u,
wordt opgesteld. Daarbij wordt
een onderhoudsschema opgesteld
dat specifiek is afgestemd op uw si-
tuatie. In principe heeft het plan
een looptijd van 10 jaar. Tussen-
tijds vinden regelmatig controles
plaats.
De gebruikte materialen zijn van
de beste kwaliteit. En dat geldt ook
voor het vakmanschap van de
schilders. Deze zijn door Sikkens
zorgvuldig geselecteerd. Zij leve-
ren maatwerk, maken gebruik van
de beste producten en voeren de
opdracht perfect uit. Kortom: de
hoogste tijd om een afspraak te
maken met de HuisSchilderPlan-
schilder in uw regio: schildersbe-
drijf Boerstoel BV uit Vorden.
Bovendien is het BTW-tarief voor
woningen van 15 jaar en ouder
verlaagd van 19 naar 6% ! (zie adver-
tentie elders in dit blad)

Vernieuwdwoonruiinte-
verdelingssysteem
Corporaties ontwikkelen gezamenlijk een
gecombineerd systeem
Zes woningcorporaties uit de
Achterhoek hebben gekozen
voor l gecombineerd systeem
voor woonniimteverdeling: een
aanbodmodel gecombineerd
met een optie- en lotingsmodu-
le. Eén en hetzelfde systeem
met gelijke spelregels geldend
voor alle vrijkomende wonin-
gen.

Woningzoekenden kunnen reage-
ren op vrijkomende woningen via
de bekende woonbon (aanbodsys-
teem) of via loting. Daarnaast kan
een optie worden genomen op wo-
ningen. Elke corporatie kan zelf
aangeven voor welke woningen lo-
ting en optie geldt. Hiermee kun-
nen zij inspelen op knelpunten op
de lokale woningmarkt. Zo is er
misschien in de ene gemeente
meer vraag naar woningen voor
starters en in de andere gemeente
meer vraag van senioren.
Het merendeel van de vrijkomen-
de woningen wordt echter aange-
boden op de bekende wijze. Woon-
klavier, Woningcorporatie De Stie-
pel, Woningstiching Dinx-perlo,
Parès, Woningstichting Bergh en
Wisch Wonen bieden een actief
woningzoekende hiermee meer
kansen op de woningmarkt. Het
werkgebied van de samenwerken-
de corporaties is geografisch op te
splitsen in twee gebieden (gemeen-
ten Bergh, Gen-dringen, Wisch en
Dinxperlo en gemeenten Eiber-

gen, Borculo, Ruurlo, Neede, Zel-
hem, Hengelo, Vorden en Lichten-
voorde).
Bovendien is bekend dat de wo-
ningzoekende honkvast is en nau-
welijks verhuist buiten de ge-
meentegrenzen. De vrijkomende
woningen worden daarom straks
onder meer aangeboden via twee
afzonderlijke websites: www.ikwil-
huren.nl, een gezamenlijk initia-
tief van onder andere Bergh,
Wisch, Parès en Dinxperlo en de si-
te van Woonklavier en De stiepel
(nu nog www.woonklavier.nl en
www.destiepel.nl).
De woningzoekende hoeft zich
maar bij één corporatie in te
schrijven en kan dan reageren op
het totale vrijkomende wonin-
gaanbod. De corporaties zorgen
zelf voor de toewijzing van hun
„eigen" aanbod. Hoe de woningen
in de krant of kranten gepubli-
ceerd worden, moet nog uitge-
zocht worden. Onderzoek moet
uitwijzen wat de voor- en nadelen
zijn van een eigen uitgave of mee-
liften in bestaande kranten. Daar-
bij wordt nog uitgezocht of het ei-
gen aanbod van de afzonderlijke
corporaties ook in het gehele
werkgebied van alle corporaties
gepubliceerd moet worden.
De woningzoekenden van de deel-
nemende corporaties worden nog
uitgebreid persoonlijk geïnfor-
meerd over het vernieuwde sys-
teem.

Tractortoertocht
Zaterdag 3 juli 2004 wordt al-
weer de 5e toertocht van Trek-
ker Evenementen Commissie
"De Graafschap" gereden. Deze
toertocht voor oude en antieke
tractoren wordt door de mooie
omgeving van Vorden, Warns-
veld en Gorssel gereden. De
toertocht is circa 40 kilometer
lang. De afgelopen 4 jaar zijn er
altijd circa 150 deelnemende
tractoren geweest. De organisa-
tie hoopt dit aantal wederom te
kunnen evenaren.

De tractoren worden zaterdagoch-
tend 3 juli vanaf 9.00 uur ver-
wacht. De start vindt om 10.00 uur
plaats. Er wordt, net als voorgaan-
de jaren, gestart bij de familie
Wesselink aan de Rietgerweg 2 te
Vorden. De lunchpauze zal wor-
den gehouden bij de familie

Schoneveld aan de Dortherweg 41
te Gorssel. Er is dan ook gelegen-
heid om de tractoren te bewonde-
ren. Om ongeveer 15.30 uur wor-
den de tractoren weer bij de start-
locatie aan de Rietgerweg terug
verwacht.

Er zullen veel verschillende tracto-
ren te zien zijn, van groot tot
klein, van één cilinder tot 6 cilin-
ders en van diesel tot petroleum.

Als u mee wilt rijden met deze
toertocht, kunt u contact opne-
men via telefoon: 0573^142202 of e-
mail: TECdeGraafschap@chello.nl
o.v.v. naam-adres-PC/woonplaats-
merk/type/bouwjaar tractor. Er
kunnen maximaal 150 deelne-
mers meerijden. Als u meer infor-
matie wilt, kunt u natuurlijk altijd
even bellen of e-mailen.



Achterhoek Vakantiekrant

Het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme (ABT), mede namens
de VWs in de Achterhoek en
Drukkerij Weevers uit Vorden
hebben een samenwerkings-
overeenkomst gesloten voor de
uitgave van de Achterhoek Va-
kantiekrant.

ACHTERHOEK
VAKANTIEKRANT
Deze nieuwe krant zal in de week
van 12 juli 2004 voor het eerst ver-
schijnen in een oplage van 16.000
ex. Zoals de titel al doet vermoe-
den is deze krant gericht op alle
toeristen die de Achterhoek rijk is.
Via ruim 400 afhaalpunten zal de
ze krant voor de toerist bereikbaar
zijn. Bij deze afhaalpunten moet u
denken aan campings, hotels,
restaurants, gemeentehuizen, mu-
sea, en natuurlijk alle VW kanto-
ren. In het hoogseizoen verschijnt
de Achterhoek Vakantiekrant één
keer in de twee weken en daarbui-
ten in een lagere frequentie.

ACHTERHOEK AGENDA
In de krant staat redactionele in-
formatie over de belangrijkste eve-
nementen in de Achterhoek. Er
wordt ook een zeer compleet over-
zicht gegeven van activiteiten per
plaats uit de gehele Achterhoek.
De informatie voor deze krant
wordt verzameld door de VWs en
via www.achterhoekagenda.nl:
een internetproduct dat tot stand
komt door de samenwerking tus-

sen de VW's en Drukkerij Wee-
vers. Naast de bron voor de publi-
catie in de vakantiekrant is deze
internetsite ook bedoeld voor alle
initiatiefnemers van activiteiten
en evenementen die bij het afspre
ken van datums eerst deze site
kunnen raadplegen om te voorko-
men dat belangrijke evenementen
gelijktijdig plaats vinden en het
bezoekersaantal moet worden ge
deeld.

NIET ALLÉÉN VOOR DE
TOERIST
Door de samenstelling van de
Achterhoek Vakantiekrant is deze
niet uitsluitend interessant voor
de toeristen, maar tevens voor alle
inwoners van de Achterhoek die
graag op de hoogte willen blijven
van de vele activiteiten die er wor-
den georganiseerd. De eerste keer,
in week 29, zal de krant daarom
ook, naast de gebruikelijke afhaal-
punten, huis-aan-huis verschijnen
in de uitgaven van weekbladen
Contact, Elna, Zelhems Journaal
en De Groenlose Gids.

AANLEVERING VAN
INFORMATIE
Wilt u de Achterhoek Vakantie
krant redactioneel ondersteunen
dan kunt u uw informatie hiero-
ver inleveren bij één van de VW
kantoren, Drukkerij Weevers te
Vorden (uitgever van weekbladen
Contact), (0575) 55 10 10, Grafisch
Bedrijf Weevers Elna te Lichten-

mentuin

voorde (uitgever van weekblad El-
na), (0544) 37 13 23 en bij het
Achterhoeks Bureau voor Toe
risme, Postbus 4106, 7200 BC Zut-
phen. Dit zijn tevens de adressen
waar u terecht kunt voor het aan-
leveren van activiteiten en evene
menten voor vermelding in de
Achterhoek Agenda. Wilt u ook
met uw bedrijf of evenement on-
der de aandacht komen bij de toe
risten of inwoners van onze mooie
Achterhoek, bij Drukkerij Weevers
geven ze u graag informatie over
de mogelijkheid tot adverteren in
deze krant.

De heren Erwin Akkerman van het
Achterhoeks Bureau voor Toe
risme en Gerhard Weevers van
Drukkerij Weevers voor Kasteel
Vorden, nu nog in gebruik als Ge
meentehuis. Het is de bedoeling
dat het Kasteel in 2005 een toeristi-
sche bestemming krijgt.

SAMEN VOOR DARFUR
Help de

vluchtelingen
van Soedan

Giro 999
S T I C H T I N G
VLUCHTELING

Vluchtelingenwerk
Nederland www.helpdarfur.nl

Subsidie voor agrarisch
natuurbeheer: doe mee!
Veel grondeigenaren zijn in het
bezit van fraaie natuurelemen-
ten. Wat velen niet weten, is dat
voor natuurlijk beheer van
gras- en bouwlanden en beheer
van landschapselementen op-
landbouwgrondenof samen-
hang hiermee, zoals houtwal-
len, kikkerpoelen enz. subsidie
beschikbaar. Dit geldt voor be-
staande of aan te leggen na-
tuur.

't Onderholt wil hier veranderin
gin brengen, 't Onderholt is een
agrarische natuurvereniging met
als werkgebied De Graafschap. De
doelstelling van de vereniging is
het beheer, onderhoud en ontwik-
keling van natuur- en landschap, 't
Onderholt is een project gestart,

waarbij ze voor grondeigenaren
nagaat, wat de subsidiemogelijk-
heden zijn en hen assisteert met
het indienen van de aanvraag.
Desgewenst kan de agrarische
werkploeg van 't Onderholt de
werkzaamheden uitvoeren. Dus
heeft u grasland, bouwland, land-
schapselementen of wilt u deze
nieuw inrichten, neem dan con-
tact op met 't Onderholt, tel. (0575)
55 05 93.
Of E-mail: info@onderholt.nl. Voor
vragen kunt u altijd bellen of ga
naar www.onderholt.nl. U kunt
ook lid worden.

Voor € 20,- draagt u bij aan een
mooi landschap in De Graafschap
en blijft u op de hoogt over wat »t
Onderholt allemaal doet.

P R I N T E N
C O P I Ë R E N

Naast offset-drukwerk verzorgen wij
kwalitatief hoog print- en copieerwerk.
digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig
drukwerk, in kleine oplagen en met een korte
doorlooptijd. Uitstekende presentatie van b.v.
uw rapporten, verslagen, manuals, e.d.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



HOESLAKENS&LAKENSl

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/100 x 200 van 14,95
90 x 210/220 van 16,95
140/160 x 200 van 19,95
180 x 200 van 23,95
Waterbed maat van 25,95

9,95
11,95
15,95
19,95

voor 21,95

voor
voor
voor
voor

Cinderella basfc katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
180/220
slopen 60/70

van
van
van
van
van
van
van
2 stuks

13,95

15,95
21,50
22,95
27,95
29,50

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
nu

9,95
9,95

11,95
13,95
16,95
18,95
21,95
8,95

Cinderella lakens u/ft
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95
200/260 van 24,95 voor 19»95
240/260 van 27,95 voor 21,95
Ook in diverse kleuren voorradig

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 24,95 voor 19»95
90/200 van 26,95 voor 21,95
140/200 van 29,95 voor 23,95
160/200 van 34,95 voor 27,95
180/200 van 39,95 voor 29,95
Slopen 60/70 per stuk NU 12,95

Stretch molton hoeslakens
90/200
90/210/220
140/200
160/200
180/200
180/220
Moltonslopen

van
van
van
van
van
van

19,95
22,95
25,95
27,95
29,95
31,95

voor 12,95
voor 14,95

17,95
19»95

voor
voor
voor 21,95
voor 24,95

nu 2 voor 12,95

Satijnen dekbedsets
1 persoons
2 persoons
lits-jumea

29,"
49.'
49»-

opruiming

Synthetische kussens met hollow fiber
vullingen katoenen tijk, anti-allergisch.
van 15,6° p/st. nu 2 voor 22,5°

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch,
goed wasbaar en en bij te vullen.
van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39,"

Eendenveren kussens
van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 29,-

^ M

Kapok kussens
Stevig gevuld met echte Java kapok
van 36,95 p/st. voor 27,50 nu 2 voor 49,-

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.
van 64,95 p/st. nu

DEKBEDSETS
2 de G R A T I S

Cinderella • Essenza • Dobby • Beddinghouse

Vandijck donskussen 65%
(aangevuld met 35% veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig.
van 92,95 p/st. nu 59»-

Neksteun kussen (anti-allergisch) gevuld
met synthetische bolletjes.
van 36,- nu 24,95

D E K B E D D E N

Bij elk dekbed een gratis parasol OP=OP
Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 70% dons. In Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 179,- voor 79»"
1 pers. xl 140/220 van 199,- voor 89»'
2 pers. 200/200 van 259,- voor 129»'
litsjum. 240/200 van 299,- voor 149»"
litsjum. xl 240/220 van 349,- voor 169»"

Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 90% ganzendons en
10% kleine veertjes. Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 249,- voor 149»"
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 179»"
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229,-
litsjum. 240/200 van 459,- voor 249»"
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 279»"

Zomerdekbedden
katoen zijde

i pers. 140/200 nu 29»95 nu 39,95
1 pers. xl 140/220 nu 34,95 nu 49,95
2 pers. 200/200 nu 44,95 nu 59.95
litsjum. 240/200 nu
litsjum. xl 240/220 nu

90% dons
nu 59,95
nu 69,95
nu 99,95

54»'5
64,95

nu
nu

79,95 nu 1O9,95
09,,̂95 nu 119,95

HONDERDEN
DEKBEDSETS

MET KORTINGEN

TOT 70%

B A D G O E D

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39»"
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,"
litsjum. 240/200 van 95,- voor
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor

Synthetisch 4-seizoenendekbed
met katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.

59,'
69,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 79,- voor
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor
2 pers. 200/200 van 119,- voor
litsjum. 240/200 van 129,- voor
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor

45,-
49r
69,-

9i-

Vandyck Royal
Effen en gestreepte baddoeken

in diverse kleurstellingen.
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 nu 1,8°
70/140 van 15,95 P/st. nu 1O,95

Linolux
Effen gekleurde baddoeken.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2voor 9,95
washand van 2,25 voor 1,8°

Tencate Seahorse
60/110 van 9,95 p/st. nu 2voor 2,95
washand van 2,25 nu 1,8°
30/50 gastendoek nu 2,95
70/140 baddoek nu 11,95
100/180 badlaken nu 21,95

Vandijck badmat
(Hotelmat) ioo%katoen. In 13 kleuren
60/60 Bidetmat nu 14,95
60/60 Toiletmat nu lo,95
60/100 Badmat nu 24,95
67/140 Badmat nu 32,95

Benetton badjassen
van 59,95 HU 36,-

wit + ecru badstof badjas
nu slechts 24,95

Keukensets keukendoek + theedoek
Elias, DDDDD + Jorzolino vanaf 3,95
Glazen doeken nu 3,95
Werk- en vaatdoekjes
normaal 1,80 per stuk. Nu 4 voor 4,95
Schorten Vanaf 8,95

i pers. 140/200 van 99,-
1 pers. xl 140/220 van 119,-
2 pers. 200/200 van 139,-
litsjum. 240/200 van 159,-
litsjum.xl 240/220 van 179,-

voor 65,-
voor 75,-
voor 89,-
voor 119,-
voor 129,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 129,- voor ?9»"
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 09»'
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129»'
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,"

Mazurische dons 90% super dekbed
navulbaar, carré gestikt i-persoons 800 gr. van 329.- nu slechts

Klam boe
Luxe romantische uitvoering

kleur ecru

EXTRA FIJNE MAZING
van 55,- HU 29,95

strandlakens
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens vanaf 12,95
Kinderstrandlakens vanaf 9t^5

Ook 2 persoons maat dus lekker breed.

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

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

«ro<
rbehoud van zet- en drukfouten.



Berend en de toverkruiden
"De paarden staan voor!". De
stem van de knecht galmt door
de hal van het stadshuis aan de
Oude Wand in Zutphen. Het is
nog vroeg. Buiten begint het
net licht te worden. Maar Be-
rend is al lang wakker. Vandaag
is het een bijzondere dag! In de
grote zaal staat de heer van Vor-
den in volle wapenrusting. Be-
rend kijkt trots naar zijn vader
op. Dan voelt hij even aan zijn
eigen kleding. Voor het eerst
van zijn leven heeft hij een
zwaar leren jak aan, dat be-
scherming moet bieden tegen
zwaarden. Over zijn donker-
blonde haar draagt hij een kap
van maliën. Zijn hart bonst in
zijn keel. Hij heeft wel eerder
gereisd, maar nooit dreigde er
zoveel gevaar onderweg. Overal
trekken bendes roofridders
rond.

Ze durven, omdat de hertog van
Gelre in het buitenland woont. Hij
merkt er dus niet veel van en ze
kunnen ongestraft hun gang gaan.
Voor Berend van Hackfort is deze
reis ook anders omdat hij niet
naar huis terug komt. Hij wordt
page van Graaf Oswald van den
Bergh. En een page woont niet
thuis, maar in het kasteel van zijn
heer. Huis Bergh, het kasteel van
graaf Oswald, ligt ver van dat van
Berends ouders. Nu Gelre zo onvei-
lig is, zal het lang duren voor hij
hen weer ziet. Berend neemt af-
scheid van zijn moeder en van zijn

zusjes Elisabeth en Mechteld. Va-
ders grote zwarte hengst danst on-
rustig op het hout waarmee de
straat is verhard. Berends pony

"Sterre" lijkt klein naast de grote
hengst. "We gaan Berend", zo be-
veelt zijn vader. De heer van Vor-
den kust zijn vrouw. En dan gaan

BEURSPRAAT

Beursinstroducties:
een nieuwe lente?

Het aantal bedrijven dat serieus
overweegt de overstap naar de
beurs te maken, neemt de laat-
ste tijd weer flink toe. En dat is
opvallend: de afgelopen jaren
trokken veel bedrijven zich
juist terug van de beurs. De ont-
wikkeling wijst op een toene-
mend vertrouwen in de toe-
komst. De particuliere belegger
lijkt echter (nog) niet geheel
overtuigd.

Markt ontwaakt uit winterslaap
De tijd lijkt hier en daar weer rijp
voor een beursgang. In Duitsland
maken beleggers zich op voor de
grote introductie van Deutsche
Post-dochter Postbank. België liep
afgelopen maand massaal uit voor
de beursgang van telecomaanbie
der Belgacom en Nederland heeft
in mei autofabrikant Spyker op de
koersenborden mogen verwelko-
men. In de Verenigde Staten staat
de langverwachte beursgang van
zoekmachine Google op het pro-
gramma. Daarmee lijkt de markt
ontwaakt uit een winterslaap die
ruim driejaar heeft geduurd. Toch
zal het nog wel een paar jaar du-
ren voordat het topjaar 1999

wordt geëvenaard. Tot dusver ma-
ken namelijk vooral gevestigde na-
men hun beursaspiraties kenbaar.
In Duitsland bijvoorbeeld doet Ba-
yer dat met zijn chemieactivitei-
ten onder de naam NewCo en de
touroperator TUI met logistiek
dochter Hapag-Lloyd. Veel starten-
de ondernemers vinden het kli-
maat nog te onzeker en kijken de
spreekwoordelijke kat voorlopig
uit de boom.

Particulier loopt nog niet warm
De vernieuwde belangstelling van
bedrijven om op deze manier geld
uit de markt op te halen, duidt op
een hernieuwd vertrouwen in
de economie. Door de ingezakte
beurskoersen van de afgelopen ja-
ren was een beursintroductie niet
aantrekkelijk. Nu de koersen weer
wat zijn bijgetrokken, wagen veel
bedrijven een gok. Van de kant van
de belegger lijkt er interesse te be-
staan, al moet daarbij een onder-
scheid gemaakt worden tussen in-
stitutionele en particuliere beleg-
gers. Professioneel beleggers teke-
nen fors in op nieuwe emissies, zo-
als onlangs bij Belgacom. Particu-
liere beleggers lijken echter nog
niet helemaal overtuigd. Veel be-
leggers krijgen nog een vieze
smaak in de mond bij de gedachte
aan de beursintroducties uit het
internettijdperk. Onlangs nog
werd voormalig sterbankier Frank
Quattrone, hét symbool van dit
tijdperk, veroordeeld vanwege het
tegenwerken van een onderzoek
van justitie naar oneerlijke praktij-
ken bij de verdeling van aandelen
van beursgangers.

Bedrijven zoeken nieuwe*vormen
Kleine bedrijven moeten er dan
ook alles aan doen om beleggers
over de streep te trekken. Dat dit
niet altijd lukt, bleek eerder dit
jaar. Zo werd in Frankfurt op het
allerlaatste moment de beursgang
van chipbedrijf X-fab afgeblazen
omdat de belangstelling tegenviel.
Institutionele partijen tekenen
vooral in op de grote namen. Om

beleggers alsnog over de streep te
trekken, nemen sommige partijen
echter drastische maatregelen.
Het beste voorbeeld is internetbe
drijf Google. Om kleine beleggers
een kans te geven brengt Google
de aandelen, waarmee het bedrijf
USD 2,7 miljard hoopt op te halen,
op een voor particulieren bijzon-
dere manier aan de man: het kiest
bij zijn beursgang voor een veiling
die naar het voorbeeld van Neder-
landse bloemen-verkopers een
"Dutch Auction" wordt genoemd.
Geïnteresseerde beleggers moeten
in hun biedingen aangegeven hoe-
veel aandelen zij willen hebben en
welke prijs zij willen betalen. Die
prijs kan liggen binnen een band-
breedte die Google van tevoren
aangeeft voor de beursgang, maar
mag ook hoger of lager zijn. Vol-
gens de Dutch Auction wordt ver-
volgens vastgesteld wat de hoogste
prijs is waartegen alle aangeboden
aandelen worden verkocht. Op de-
ze manier verwacht Google dat
meer stukken bij particuliere be-
leggers terechtkomen en minder
bij institutionele. Die bleken in
het verleden vaak minder stabiele
beleggers dan verwacht, met alle
nare gevolgen van dien voor de
koers en de aandelenpakketten
van particuliere beleggers. Ook de
banken doen hun best het vertrou-
wen terug te winnen. Goldman
Sachs heeft bijvoorbeeld nieuwe
regels opgesteld die verbieden aan-
delen achter te houden of te ver-
kopen aan bestuurders van beurs-
genoteerde bedrijven. Of met deze
initiatieven het enthousiasme van
particuliere beleggers terugkomt,
zal de tijd leren.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575)591710
Wouter van den Berg
RobJonker
Henk Kreeftenberg

ze op weg voor een drie dagen du-
rende en uitermate gevaarlijke rit
naar Huis Bergh".

DRANKJES EN KRUIDEN
Bovenstaand zijn de eerste regels
uit het boek "Berend en de tover-
kruiden" , geschreven door de Vor-
dense kinderboekenschrijfster
Martine Letterie en dat vanaf hè
den in de boekwinkels verkrijg-
baar is. Berend van Hackfort heeft
echt bestaan. Hij is rond 1480 in
Vorden geboren en is in 1557 ge-
storven. Het verhaal "Berend en de
toverkruiden" speelt zich af in
huis Bergh waar dus graaf Oswald
ooit de scepter zwaaide. Daar leer-
de Berend als page de kinderen
van de graaf kennen. Eén van de
dochters, Walburga probeert Be-
rend ervan te overtuigen dat vrou-
wen in vroeger eeuwen net zo be-
langrijk waren als mannen. Be-
rend en Walburga maken samen
een drankje van toverkruiden. Hoe
Berend daarna over het "zwakke
geslacht" ging denken staat alle
maal beschreven in het spannende
kinderboekje van Martine Letterie.

Alweer het derde boek over Berend
van Hackfort voor kinderen t/m
acht jaar. Eerder verschenen "Een
valk voor Berend" en "Berend en
de aanslag op de hertog". Overi-
gens schreef Martine Letterie ook
het boek "Gevecht met de wolf'.
Eveneens een boek over Berend
maar dan voor de leeftijdsgroep
14/15 jaar. Martine: " Richting toe
komst heb ik plannen, hoewel nog
niet concreet, om nog een Berend-
boek voor deze leeftijdscategorie
te schrijven. Wellicht over Mech-
teld, het lievelingszusje van Be
rend.

Met " Berend en de toverkruiden"
heeft Martine Letterie weer be
wust gekozen voor de leeftijds-
groep t/m acht jaar. Martine: " Kin-
deren van pakweg 10-12 jaar lezen
deze boeken ook aandachtig, zo is
gebleken. Voor deze jongens en
meisjes is weinig over geschiede
nis geschreven. Ik ben praktisch de
eerste schrijfster. De kinderen we
ten best dat er heel lang geleden
ridders waren. Zelfs kleuters vin-
den verhaaltjes over ridders leuk.
Allemaal heel spannend.

Ik probeer met mijn verhalen over
Berend bij de jeugd een stukje ge
schiedenis over te brengen. Als je
namelijk iets van geschiedenis
weet, ben je een ander mens. Ik
geef in het hele land veel lezingen
over de boeken die ik heb geschre
ven. Je merkt gewoon door over de
geschiedenis te vertellen, de kinde
ren ook gaan nadenken. Vroeger
met zijn vieren of soms met de hè
Ie familie in één bed, wat fijn dat
ik een eigen kamer heb. Zo denken
kinderen. Wat ook leuk is wanneer
je over Berend vertelt, dat kinde
ren roepen, kasteel Hackfort,
kasteel Vorden, huis Bergh, die ka-
stelen kennen we. Zijn we al eens
geweest, zo zeggen ze!

HISTORISCHE VERHAALLIJN
In mijn boeken, zo ook met "Be
rend en de toverkruiden" is de ver-
haallijn historisch. Natuurlijk was
Berend van Hackfort op latere leef-

tijd niet zo'n lieverdje. Wat hij niet
heeft uitgespookt! Maar over de pe
riode als page (circa 8/9 jaar) en la-
ter als schildknaap ( circa 14 jaar)
was hij aardig. Ik moet er natuur-
lijk wel voor zorgen dat kinderen
het leuk vinden om over Berend te
lezen", zo zegt Martine Letterie
met een brede lach op haar ge
zicht.

De recepten, de kruiden die ze in
haar boek beschrijft zijn ook echt.
Die komen uit een kruidenboek
uit de zestiende eeuw van ene
Rembert Dodoens, chirurgijn in
het Belgische Mechelen. Hij heeft
aller hand recepten geschreven.
Martine: " Het schrijven van dit
soort kinderenboeken vergt veel
tijd. Het schrijven op zich valt wel
mee. Met het zoeken naar histori-
sche gegevens (zoals bij dit boek in
de registers van de archieven van
huis Bergh, het lezen van kruiden-
boeken, dat vergt soms wel maan-
den. Maar wel leuk om te doen
hoor!

Afgelopen week werd het boek
"Berend en de toverkruiden" op
een wel zeer ludieke wijze in huis
Bergh ( s' Heerenberg) " ten doop"
gehouden. In de Ruiterzaal van
Huis Bergh luisterden tientallen
kinderen hoe Martine uit het eer-
ste hoofdstuk voorlas. Opeens
klonk luid klaroengeschal. Buiten
kondigden twee herauten te paard
de komst aan van Oswald, heer
van Bergh met zijn gezin en be
dienden. Daar kwamen ze. Een
lange stoet. Pages met de vaandels
van Vorden en Bergh voorop, de
graaf met zijn gemalin Elisabeth,
hun kinderen Anna, Willem en
Walburga, allen op prachtige ster-
ke paarden. Berend van Hackfort
op zijn pony Sterre en alle andere
personages die in het boek "Be
rend en de toverkruiden" voorko-
men.

Plechtig bedankte de graaf. Hij
sprak zijn bewondering uit voor
deze "vrouwe", die een heel boek
kon schrijven. Dat kwam in zijn
tijd niet voor! Hierna konden de
kinderen enkele vaardigheden Ie
ren die Berend tijdens zijn oplei-
ding tot page moest leren beheer-
sen zoals kruisboog schieten of el-
kaar van de balk af mikken. Meis-
jes konden " meisjesvaardighe
den" leren zoals armbanden ma-
ken van wol, dansen met zakdoek-
jes. Het ging er zeer vrolijk aan toe.

Martine Letterie schrijft niet al-
leen, maar streeft er bovendien
naar rond haar boeken speelse ac-
tiviteiten in gang te zetten.
Daardoor gaat de historie nog veel
meer leven. Een heel succesvol
voorbeeld hiervan is wel de kinder-
fietstocht " In de sporen van Be
rend". De route voert langs de ka-
stelen van Berends ouders. Kinde
ren maken kennis met het leven
van een kind in de middeleeuwen.
Ze kunnen zich onderweg verkle
den en allerlei leuke opdrachten
uitvoeren. Informatie hierover is
verkrijgbaar bij de VW in Vorden.
De populariteit van deze kinder-
fietsroute heeft er inmiddels ook
toe geleid dat het boek " Een valk
voor Berend" opnieuw is herdrukt!

Zomeravondconcert
Lekker genieten van muziek en
zang en dan weg sluimeren bij
de ondergaande avondzon. Zeg
nou zelf, wie houdt hier niet
van...

Op dinsdagavond 29 juni 2004
geeft muziekvereniging Sursum
Corda in samenwerking met koor
Reborn een zomeravondconcert.
Van Sursum Corda zullen naast
het orkest eveneens het kabouter-
orkest, het leerlingenorkest en de
malletband een bijdrage leveren.
Het koor Reborn presenteert u een
voornamelijk nieuw repertoire va-
riërend van Nederpop tot Kelti-
sche folklore. Ook zullen een aan-

tal nummers gezamenlijk worden
uitgevoerd. Kortom een afwisse
lende muzikale zomeravond. Het
orkest van Sursum Corda staat on-
der leiding van Wolbert Baars, de
malletband van Sursum Corda
staat onder leiding van Harry
Klaassen en koor Reborn wordt ge
dirigeerd door Sabine Schijf.

Het avondconcert vindt plaats op
het grasveld voor de Nederlands
Hervormde Kerk in het centrum
van Vorden.
Bij slecht weer zal worden uitge
weken naar het "Dorpscentrum".
De toegang is gratis. Tot ziens op
29junia.s.



Huisschilder

Uw woning altijd
strak in de lak

Met het Huisschilder Plan* heeft u nooit
meer omkijken naar het buitenscNWerwerk
aan uw woning. Want het HutsSchilderPlan*
Is een maatplan waarbij automatisch op
afgesproken momenten het noodzakelijk
onderhoud plaatsvindt. Dus als u wilt
dat uw woning altijd fraai m de verf staat,
neemt u nu contact met ons op Wij infor
meren u graag over de vete voordelen van
het HuisSchiWerPtan*

• Deskundige analyse staat van onderhoud.
• Schikteronderhoudsplan op maat.
• Zekerheid van vakmanschap;
• Kleur- en productadvies;
• Eenmalig o» volgens contract;

HuisSchilderPlan*:
gegarandeerd goed!

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

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

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

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar
Vorden gewezen!

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant * RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Reklames week 26

Runder riblappen
Extra klasse

500 gram

Speklappen
Zonder zwoerd en been

500 gram

Kant en klaar schotel
"Oranje"
Alleen nog warm maken

500 gram

2J5

335 TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

www.ter-weele.nl

Telefoon (038) 37 641 121

OP DE MARKT IN VORDEN

Sokken wol Borduurpakketten

DMC- -
borduurzijde 100
per streng l •

En nog veel meer borduur-,
brei- en haakmaterialen.

Hartelijk welkom! Krommeweg 17, Elspeet

Ruim 6750 langdurig zieken

en gehandicapten gaan met

de Zonnebloem op vakantie.

U kunt de Zonnebloem helpen

om haar vakanties voor zieken

en gehandicapten betaalbaar

te houden.

Geef voor vakantieplezier
Giro 145

Breda
Tel. (076) 564 63 62 www.zonnebloem.nl de Zonnebloem

Dené 6angen§
Bezoekadres: Hoogstraat 29, Toldijk

Postadres: Weth. Campermanstraat 10

7227 DT Toldijk

- Meubels op bestelling o.a.: tafels, kasten, bedden

- Keukens

- Winkelinterieur

- Restauratie van diverse meubels

-Etc.

Geopend op donderdag, vrijdag en

zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Bezoek bij voorkeur op afspraak.

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI ÉN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaal-

baar assortiment in sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport,

etc. Profiteer van de vakkundige

en praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,

straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

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

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

rUINKNALLER!
Gebakken straatsteen:
waalformaat glad,

vanaf € 29,95/m2 incl. BTW

Trommel kassei:
dikte 6 cm, div. afmetingen en

kleuren, vanaf € 12,50/m2 incl. BTW

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.



Inloopavond over plannen
gelderland voor een
veiliger provinciale weg
Dinsdag 29 juni in 'De Gouden Karper'

De provincie Gelderland is be-
gonnen met het maken van
plannen om de verkeersveilig-
heid te verbeteren op de provin-
ciale weg N330 (Zelhemseweg -
Keyenborgseweg - Hummelose-
weg) tussen Hummelo en Vels-
wijk.

Het gaat om het deel van de roton-
de Zelhemseweg / Sliekstraat /
Dorpsstraat bij Hummelo tot aan
de rotonde Hummeloseweg /
Kruisbergseweg bij Velswijk. De
provincie wil de maximumsnel-
heid op deze weg verlagen van 80
kilometer naar 60 door de marke-
ringen aan te passen en de aanleg
van verkeersplateaus. Tevens zal
op dit wegvak groot onderhoud
worden uitgevoerd.

De provincie Gelderland organi-
seert daarom op dinsdag 29 juni
een inloopavond in Hotel Café Res-
taurant 'De Gouden Karper',
Dorpsstraat 9 te Hummelo. Op de
ze avond/middag is het mogelijk
om vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur
vrijblijvend binnen te lopen en het
conceptplan te bekijken.

Er zijn medewerkers van de pro-
vincie Gelderland aanwezig voor
het beantwoorden van vragen over
de voorgestelde maatregelen. Ook
is het mogelijk ideeën in te bren-
gen die indien mogelijk in de ver-
dere ontwikkeling van het plan
worden meegenomen. In de zaal
zijn reactieformulieren aanwezig
om eventuele suggesties en vragen
te noteren.

D u i vensport

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Epernay over een
afstand van circa 380 kilometer.
De uitslagen waren: HA. Eykel-
kamp: l, 2, 9, 10, 14, 15, 18; M.M.
Tiemessen 3; Comb. A en A. Win-
kels 4, 8,12,13,16,19, 20; DJ. Go-
tink 5, 6; C. Bruinsma 7; HJ. Stok-
kink 11,17.

Deyellvanjelle!
Bij het Nederlands kampioen-
schap Sneldammen 2004 werden
de Dammers uit Oost in de jongste
categorie "Welpen" vertegenwoor-
digd door Jelle van Rossum uit Vor-
den! Nadat Jelle al de nodige suc-
cessen had geboekt in de aanloop
naar het NK, wist hij zich via de
voorronde overtuigend te plaatsen
voor de grote finale!
Ondanks zijn jeugdige leeftijd
gold de tienjarige Jelle als één van
de favorieten voor de titel bij de
Welpen. Al snel werd duidelijk dat
het een nek aan nek race zou wor-
den met concurrent Mark de
Leeuw, ja zo een naam verzin je
niet als welp. Het supertalent Jelle

wist wel raad met zijn tegenstan-
ders. Gehoor gevend aan de yell
van zijn supporters "Jelle zal wel
zien", rolde hij de tegenspelers in
no time op. Tenslotte is het ook
sneldammen met slechts tien mi-
nuten per speler voor de gehele
partij.

Achtkastelentocht
Woensdagmiddag 23 juni wordt
er voor de eerste keer in dit zomer-
seizoen door de plaatselijke VW
de "Achtkastelenfietstocht" geor-
ganiseerd.
Een tocht met een lengte van circa
33 kilometer die onder leiding van
een gids om 13.30 uur vertrekt
vanaf het marktplein. De kosten
bedragen 4 euro voor volwasse
nen. De jeugd t/m 12 jaar betaalt
euro 3,50. Dit bedrag is inclusief
een drankje die in de pauze van de
tocht wordt verstrekt.

Dierenambulance
De dierenambulance Zutphen en
omstreken heeft een tweede plaats
bereikt op de landelijke zeskamp
voor dierenambulances in Neder-
land. Een zestal actieve vrijwilli-
gers van dit ambulanceteam ko-
men uit Vorden.

Jong Gelre organi-
seert Agrarische
wedstrijddag
Vorden. De AJK Vorden- Warnsveld
van Jong Gelre organiseert zondag
4 juli een agrarische wedstrijdmid-
dag. Deze wordt gehouden bij de
familie Harmsen aan de Baakse
weg l in Vorden en begint om
13.30 uur. De deelnemers kunnen
aan de volgende activiteiten mee
doen: spijkerbroekhangen, schijf-
schieten, gavelgooien, boerengolf,
gewichtschatten van koeien en het
zgn. klompschoppen. Aan het eind
van de middag zullen aan de hand
van de bepaalde punten, de beste
boer en boerin bekend worden ge
maakt en aansluitend worden ge
huldigd.

Fietsvierdaagse
Jong Gelre
Vorden. De afdeling Vorden-
Warnsveld van Jong Gelre organi-
seert vanaf maandag 5 juli t/m
donderdag 8 juli de traditionele
avondfietsvierdaagse. Deelnemers
aan dit evenement kunnen elke
avond tussen 18.30 en 20.00 uur
starten vanaf het Dorpscentrum in
Vorden. De kosten bedragen 5 eu-
ro per persoon. De mogelijkheid
bestaat ook om bijvoorbeeld één
avond te fietsen. De kosten voor
een "losse dag" bedragen 1,50 eu-
ro. De routes zijn elke dag circa 25
kilometer. De organisatie heeft
voor de maandag een route uitge
zet richting Leesten/ Warken; dins-
dagavond 6 juli richting Hengelo;
woensdag 7 juli richting Baak;
donderdag 8 juli richting Bar-
chem. Het bedrijf Bloemendaal &
Wiegerinck stelt een beker be
schikbaar voor de groep met de
meeste deelnemers.

Zomerprogramma in
theater Onder de Molen
Op alle woensdagavonden in ju-
li en augustus om 8 uur biedt
het Het Theater onder de Molen
in Linde zijn twaalfde zo mer-
programma met "Verhalen en
muziek".

In een boeiend en vrolijk varieté-
programma wisselen verhalenver-
tellers, cabaretiers, muzikanten,
schrijvers en een goochelaar el-
kaar af. Het Theaterorkest is op
muzikaal terrein van alle markten
thuis.

Verhalenvertelster Diny Hiddink,
de Anny M.G. Schmidt van Gelder-
land, vertelt haar humoristische
en uit het leven gegrepen verha-
len.
Peter Hoefnagels komt met verha-
len uit zijn romans en novelles en
doet een boekje open over zijn
nieuwste roman "De Konings-
wens".
En natuurlijk vertelt hij het ware
verhaal van de laatste beroepsmo-
lenaar Toon Dieks.
De goochelaar Wim Hooghiems-
tra, lid van de groep "Hands
Down", vertoont zijn onmogelijke
kunsten.
Henk Döll komt op veler verzoek
het fameuze "Lied van de Pharao"
voordragen, geschreven door de
beroemde tekstschrijver mr. Moe
stafa.
Het Theaterorkest "The Mills Fa-
thers", bestaande uit Tony Moon

en Peter West (piano), Tony Toots'
Fraas, accordeon, Jan Grotenhuis,
bas, Peter van den Bremen, saxo-
foon en Bons Tomas (vocal), laten
de prachtige acoustiek onder de
Lindesche Molen tot hun recht ko-
men. Deze topmuzikanten spelen
klassieke jazz, Franse musette, tan-
go, wals en foxtrot en en een
potpourri van oude bekende lied-
jes. Heel bijzonder is hun vertol-
kingvan de onvergetelijke cabaret-
liederen.

EN AVOND GENIETEN
Over de speciale inhoud zullen wij
de komende weken nader berich-
ten.

DE REACTIES VAN HET
PUBLIEK
"Wat een heerlijke avond", "Wat
een prachtig intiem theater", "Tre
den uw verhalenvertellers ook el-
ders op?", "We komen volgende
woensdag weer", "Wat een mooie
muziek", "Heerlijk, die gooche
laar, ik zou het hem graag weer
zien doen", "Uw entreeprijs is ei-
genlijk veel te laag voor watje alle
maal krijgt."
Entree: 10 euro. Kinderen beneden
de tien jaar 5 euro. Reserveren aan-
bevolen op tel. nr: 0575.55.6987
van het Theater, ündeseweg 29 te
Vorden.
Of per email: Linde@theateron-
derdemolen.nl. Zie voorts:
www.theateronderdemolen.nl.

Adverteren kost geld.
Niet adverteren meer...

Geef voor vakantieplezier
Ruim 6750 langdurig zieken en gehan-

dicapten gaan met de Zonnebloem op

vakantie. U kunt de Zonnebloem hel-

pen om haar vakanties voor zieken en

gehandicapten betaalbaar te houden.

de Zonnebloem
Tel. (076) 564 63 62 www.zonnebloem.nl

Het plaatselijk

nieuws in

Weekblad

Contact

verhoogt de

waarde

van uw

advertentie!

OPRUIMING
Damesmerken
Esprit, Claudia Strater,
Rosner, Gerry Weber,
Basler, Delmod,
Frankenwalder, Gardeur,
Mezzo, Olsen e.v.a.

Herenmerken
McGregor, Arrows, Brax,
Camel Active, New Bondstreet,
Mobil Elasto, Traffic e/v.a.

Kortingen
van

20% tot 50%

TEUNISSEN
M O D E

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



Alles voor
een voordelig
voorjaar.

HAMBURGER
kilo nu

LAY'S SUPERCHIPS
zak 200 gram a 0,97

NU 2 ZAK voor i:49

AVIKO
SPECIAAL FRITES

zak 750 gram a 1.35

NU 3 ZAKKEN
HALEN

2 BETALEN

DUBBELFRISSS
pak 1 liter a 0.65

DIVERSE SOORTEN

l
NU

FANTA
fles 1.5 liter a 0.79

DIVERSE SOORTEN

NU PER FLES

79o:
AH KERSEN

BAKJE 500 GRAM NU
ANANAS

PER STUK NU

GALL&GALL
The Famous Grouse Blended

Scotch wiskey

1 liter van 23.59 voor 19:99

M O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)

(0575)461205 FAX(0575)464612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VA N HENGEL O

Ae*«c*

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

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

AUTOBEDRIJF

WOLTERS & WOLTERS
RUURLO

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

Daihatsu Move zwart met. 1997 5.250
Ford Escort Cabrio rood met. 1991 2.900
Ford Focus 1.8 D zwart met. 2001 13.750
Opel Astra 1600 zwart met. 1998 10.250
Opel Vectra 1600 zilver met. 1999 10.950
Renault Clio 1400 blauw met. 2000 10.250
Renault Espace 2.2 groen met. 1994 6.250
Renault Scenic Automaat grijs met. 1998 11.750
Seat Cordoba Vario groen met. 2000 10.750
Subaru lmpreza 1.6 4WD rood met. 1999 9.250
Subaru Justy 1.3 4WD groen met. 1997 4.750
Suzuki Swift Automaat groen met. 1995 4.000
Toyota Yaris zilver met. 2002 10.500
Volkswagen Golf zwart 1989 1.100
Volkswagen Golf VR6 zwart met. 1992 5.750
Volkswagen Passat Variant Tdi groen met. 1998 11.950
Volkswagen Sharan Carat 2.0i groen met. 1997 14.750
Renault Kangoo wit 2001 8.500

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

Verkoop alle merken nieuw en gebruikt

Specialist in Subaru

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al rtikelen

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

1» Beiersbont • Jobelanstoffer
Badstofartikelen om te bordut
• Durable brei- en haakgarens

• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32



BESTSELLER! Ideaal voor tijdens de rust van
Nederland-Letland, ik zou
haast zeggen 'Wat let-je'"

BESTSELLER!

PLUS
kipsaté of
garnalensalade
Bakje 150 gram
1.992.15

GARANOEERO

RGENS
DKOPER

Kaiserbroodjes
Vers uit eigen oven

GEGARANDEERD

NERGENS

PLUS
Waterijsjes
Bosvruchten of peer
Pak 10 stuks \<

BESTSELLER!

GEGARANDEER

NERGEN
GOEDKOPE

Pringles
Diverse soorten
Bus 200 gram

Grolsch
Pils pijpje
Krat 24 flesjes
a 30 cl.
Beugelfles
16 flesjes a 45 cl.

Uniekaas
Extra belegen

Vers van het mes. Aan het stuk

PLUS
Kofffiepads
Diverse soorten

Zak 18 stuks J**3T

Mona
Yoki drink
Diverse smaken

Pak 1 liter JDrW

Perziken
Kilobak

Remia
Fritessaus, tomatenketchup,

curry of mayonaise
Topdowntube 500 ml.

2e tube
GRATIS

Shoarma
Kilo

Boerentijger
wit of tarwe

Heel ca. 800 gram

o:
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PLUS Kogelrïfón Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vn'Jda9 8-0^2l-00 7242 EC Lochem vriJda9 8-°°-21-00

Tel 0573 - 453552 zaterda^ 8 °° 18 °° Tel. 0573 -251056 zaterda9 8 °° 20 °°
www.plussupermarkt.nl

n PLUS
26/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 juni 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

Opgeteld de beste!
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