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Operation Friendship

Bezoek aan Kamp Westerbork

Vorige week donderdag zijn de
12 Amerikaanse gasten van
Operation Friendship vertrok-
ken. Drie weken lang zijn zij in
Vorden te gast geweest.

Het afwisselende programma was
een mix van plezier, cultuur, his-
torie, folklore, ontspanning en in-
spanning. Dit programma werd
mogelijk gemaakt door onze fund-
raiseacties en dankzij een groot
aantal adverteerders. In de laatste
week werd er door ons een pro-
gramma afgewerkt met een bezoe-
ken aan Amsterdam, de Grolsch
brouwerij in Enschede, een centra-
le bijeenkomst in Soest van alle OF
groepen, de zogenoemde Dutch-
Day, een openlucht kerkdienst bij
het gemeentehuis, moonlights-
wimming. skeeleren, wadlopen en
winkelen.

Over het wadlopen waren bij de
Amerikanen de meningen ver-
deeld van "ontzettend leuk", "ab-
solute waanzin" tot "eens maar
nooit weer". Deze 3 weken werd af-
gesloten met een Farewell party.
De evaluatie onder de Amerika-
nen gaf aan dat de items rond de
tweede wereldoorlog, het Anne
Frank Huis en Kamp Westerbork,
erg gewaardeerd werden. Over het
totale programma was men erg
enthousiast. Tevens kunnen de
Vordense jongeren en hun ouders
tevreden terugkijken op drie in-
tensieve, maar waardevolle, we-
ken.

Of de formule rond Operation
Friendship kan worden voortgezet
met een volgende 2 jaars cyclus
van reizen en hosten is zeer de
vraag. Op dit moment is er nog on-

voldoende belangstelling voor een
nieuwe OF-groep. Zoals wellicht
bekend mogen 14 jarigen binnen
Europa reizen in OF-verband. In
2003 is de planning dat er gereisd
zal gaan worden naar een Europe-
se bestemming, Dit kunnen zijn:
Zweden, Wales, Noord Ierland, Est-
land, Hongarije of de Oekraine. Bij
de Dutch-Day in Soest was ook een
groep uit Hongarije aanwezig. Zij
verbleven in Doetinchem. In 2005
zal er vanuit Vorden mogelijk op-
nieuw naar de Verenigde Staten
gereisd kunnen worden. De mini-
mun leeftijd is dan 15 jaar. Belang-
stellenden hiervoor kunnen zich
nu reeds op een wachtlijst laten
plaatsen.

Ben je geïnteresseerd in deelname
aan OF, neem dan contact op met
Nienke Brinkhorst.

Restaurant Asya ook in Hengelo
Eigenaar H. Sahin van Restau-
rant Asya in Vorden opent aan
het eind van de maand ook een
vestiging in Hengelo. "We had-
den eigenlijk al eerder willen
beginnen, maar door de bouw-
vakvakantie is dat allemaal wat
vertraagd", legt hij uit.

Er is de afgelopen weken keihard
gewerkt aan de Bleekstraat 2 in
Hengelo. De hengelose vestiging

van Restaurant Asya is onderge-
bracht in het voormalige woon-
huis van de eigenaar van café Het
Hoekje. De afgelopen jaren merkte
de heer Sahin dat er vanuit Hen-
gelo een enorme behoefte is aan
een goed adres waar je terecht
kunt voor pizza's en shoarma. "De
zaak in Hengelo wordt gelijk aan
die in Vorden. Met dezelfde kaart
en dezelfde prijzen. En de klanten
kunnen in het restaurant eten, ge-

bruik maken van onze afhaalbalie
en we gaan ook starten met een be-
zorgdienst", zo legt hij uit.
Donderdagavond 29 augustus
wordt het nieuwe restaurant offi-
cieel geopend. Vanaf vrijdag 30 au-
gustus kunnen de klanten er te-
recht.

Boedeldag Veiling Commissie
De Stichting Veiling Commissie houdt op zaterdag 24 augustus voor de
tweede keer haar jaarlijkse boedeldag bij de familie Lenselink aan de
Schuttestraat 20. De locatie wordt middels bordjes vanuit alle richtingen
aangegeven De Stichting is er in geslaagd om weer een groot assortiment
artikelen aan te bieden. Bankstellen, tafels, stoelen, potten, pannen, sn-
uisterijen voor binnen en buiten. Verder veel gereedschap, speelgoed,
veel boeken en langspeelplaten. De verkoop wordt omlijst met een kopje
koffie en een gezellig stukje muziek. De opbrengst van deze boedeldag is
bestemd voor de restauratie van de ramen van de Dorpskerk.

EEST?
Kom naar de

Oranjefeestweek
Vierakker-
Wictimond

Zie het feestprogramma
in Contact

l

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

c«f ,,.-™, ' zalen tot 1000 personen
<run, • schietkelder

De Nteliwe Aanleg • bowlingbanen
M^ ' '• ..... ""•«•»•""•" . kegelbanen

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

Slotverkoop zomermode
dames- en herenmode

voor de helft
van de halve prijs

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 66, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 U 38

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 augustus 10.00 uur ds. C.J. de Jonge (Winterswijk).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. I- .R. Jonker (Epse).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 augustus 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag 18 augustus 10.00 uur pastoor Agterhoek woord- en communie
viering m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17augustus 19.30 uur Oogstdankviering.
Zondag 18 augustus 10.00 uur woord-/communiedienst met Herenkoor.

Weekendwacht pastores
18-19 augustus H.Jacobs, Keijenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
7 7-18 augustus G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Ei ken laan
20a. Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Ma^tijd^rzorging 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, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

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

• Bij de Wereldwinkel han-
gen de mobieltjes aan het
plafond.

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

• Te koop: Opel Astra 1.6
Stationwagon, bj. 1995; Peu-
geot 306 1.4 5-deurs, bj.
1994; Toyota Corolla 1.6 16V,
bj. 1993; Nissan Sunny 1.6 IGt
100 pk, bj. 1990; Fiat Panda
1000 cl, bj. 1990. Rietman Au-
tobanden, tel. (0575) 46 27 79.

• Te koop: caravan, merk
Hobby 400 KB Easy de Luxe,
bj. 2001. Vraagprijs €9.000,-
incl. voortent (nieuw), distel-
slot, 2 gasflessen en reserve-
wiel. Tel. (0575) 55 54 82.

• Gezin (4 pers.) zoekt: huur-
huis met tuin in Vorden,
Warnsveld of omgeving. Mini-
mum half jaar of langer, tel.
(0575) 55 18 32. E-mail mikef-
cbos@zonnet.nl

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

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

• Te koop: boeken voor alge-
mene propedeuse HEAO Arn-
hem. Tevens te koop: tafelten-
nistafel € 100,-. Tel. (0575) 55
2670.

• Afrikaanse kleden voor de
Hollandse tafel. Wereldwinkel
Vorden.

• Fam. Duistermaat en fam.
Leferink van harte gefeliciteerd
met jullie gezinsuitbreiding.

•• Reiki, deze natuurlijke ge-
neeswijze kan iedereen leren!
Belangstelling? Bel: Lia en Jan
van't Veen, Reikimasters. Tel.
(0575) 51 33 80.

• Te koop: riante 2/1 kapwo-
ning Mulderskamp 6, Vorden.
Vraag vrijblijvend de brochure.
Tel. (0548) 36 49 16 of 06 5432
1107.

• Tim O'Brien woensdag 21
augustus om 20.15 uur in Erve
Kots Lievelde. €15.-. Info/res.
(0544) 37 37 01 website: www.
stonevalley.nl

• Buiten beeldhouwen in de
kasteeltuin van Huize Ruurlo
op zaterdag 17 augustus.
Cloud Tapureta geeft tussen
12.00 en 17.00 uur een demon-
stratie. Op alle zaterdagen en
zondagen tot 2 september zijn
in de tuin kleine en grote beel-
den te koop. Informatie: Kunst-
Kring Ruurlo (0573) 43 08 76 of
45 20 75.

• Wie heeft (weet) er voor ons
te koop: een woning in of bij
de bossen, recreatief of per-
manent, minimaal 2000 m2 ei-
gen grond? Tel. (071) 58 02 747
of 06 51409000.

• Theater Onder de Molen,
verhalen en muziek, woens-
dag 14 augustus 20.00 uur.
Reserveren via (0575) 55 69 87
of de VW (0575) 55 32 22.

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

VIVE LA FRANCE-WEKEN
Geldig maandag 12 t/m zaterdag 17 augustus.

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

fAJ
stylingbureau

Zoekt u een
interieurontwerp
voor uw woning,
winkel, restaurant
wachtkamer,
kantoor of bedrijf.

Of een compleet
tuinontwerp.

Bel voor info:
Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

Of ga naar:
wwAv.in-stijl.nl

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Regenwoudavontuur
in

Brazilië?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

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

Versgesneden

andijvie 025
500 gram € fci

Alleen opbakken

macaroni ngg
100 gram € Ui

Vanuit de Franse zomerzon
perziken AQA
10 voor €^FU

Nieuw, maar nu al een succes .

Eizasserroerbakgrc

fëj?)GK
V. f- Burg. G

Uit Parijs . . .

Parijse rauwkost 4 40
200 gram € 1 m

Nieuwe oogst appelen . . .
Franse Elstar 4 en
kilo € 1 P57

Veldverse
ijsbergsla ATQ
per stuk € l/i *

)ente 500 gram € 1 ?®

Cte Echte
>enteman Vorden
Freddie Letink

alleestraat 3 «Tel. (0575)551617

De Echte Groenteman wenst u een fijne vakantie!

Win 'n Mega-Monsterkoek
Met de verschrikkelijk leuke kleurwedstrijd. Ook te winnen:
een van de 100 Raad Je Plaatje spellen van Monsters & Co!

Chiolatavlaai
550 075

m groot € Om

Meloen vlaai
5 5O

•

Aanbiedingen geldig van 12 t/m 19 aug. 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

Verhuur van
spinhoogwerker

Prijzen per:

dag € 172.55
weekend € 260.00
week € 833.00
inclusief BTW

/ \ Deldensebroekweg 16
f \ 7251 RD Vorden

Tel. (0575) 55 45 01
L J Fax (0575) 55 45 02

Mobiel 06 54251986

J
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l Het wordt wéér wat drukker in huis, want Marloes en

Linet hebben er een broertje bij.

Nick
Gijsbertus Wilhelmus

2 augustus 2002.

Evert en Simone Rosendaal
Marloes en Linet

Walterslagweg 10
7223 KB Baak
Tel. (0575) 44 16 54

Simone en Nick rusten van 13.00 tot 15.00 uur.
••'.
>

Welkom lieve

Zo blij met jou.

Fleur
Fleur Jacomijn

dochter van Ria Steging en Jeroen Smak
zusje van Tom en Stijn

geboren op 3 augustus 2002.

Batsdijk 12
7261 SP Ruurlo
Tel.(0573)255911

- T,-

Dat was wel even schrikken,
we moesten wel even slikken.

Nooit meer gedacht, en zeker niet verwacht,
zijn de 9 maanden volbracht.

Vol vreugde en trots mag iedereen het horen,
onze tweeling

Daan en Marlt zijn geboren!

7 augustus 2002.

Eduard en Anja ten Have
Mark, Nanda, Renske, Jochem

Zeliedijk 4
7255 MR Hengelo (Gld.)

Daan is met het downsyndroom geboren,
wij hopen dat hij er altijd bij zal horen.

..-...'

>, :'
Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van onze
zoon en mijn broer

fïoris
Gerben

Roris is geboren op 8 augustus 2002.

Herbert, Annelies en Marit
Ruiterkamp-Bekman

Graan voor Visch 17410
2132 ZL Hoofddorp
Tel. (023) 56 28 566

•m
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Geboren om voor altijd lief te hebben.i
l Dolgelukkig zijn wij met onze dochter

Marloes
Maria Adriana

10 augustus 2002.

. .........——..... . ... ..... —.....<

Karin van de Sande & Geralt Berenpas

u Nieuwstad 19
$ 7251 AD Vorden
| Tel.(0575)553925
' •• ;

GEMEENTE VORDEN

Per 1 september 2002 maakt de heer

H.J.A. Mombarg
staffunctionaris personeel en organisatie, gebruik
van de FPU en neemt hij na een dienstverband van
37 jaar afscheid van de gemeente Vorden.

Wij laten zijn afscheid niet onopgemerkt voorbijgaan
en nodigen u uit op

Vrijdag 30 augustus 2002
van 16.00 tot 18.00 uur

in pannenkoekenrestaurant Kranenburg, Ruurlose-
weg 64 in Kranenburg bij Vorden om afscheid van
hem te nemen als staffunctionaris personeel en or-
ganisatie.

Indien u de heer Mombarg kort wilt toespreken, ver-
zoeken wij u dit telefonisch aan de heer H.D.J.G. van
Woudenberg, telefoonnummer (0575) 55 75 00, door
te geven.

l Burgemeester en wethouders van Vorden.
l
',', . . ..................... • .-*•».•«<•

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid,
ging op 7 augustus 2002 in haar vertrouwde omgeving
in alle rust van ons heen onze lieve moeder, groot-
moeder en overgrootmoeder

Aleida Haverkamp
sinds 25 april 1988 weduwe van

Gerrit Bloemendaal

op 85-jarige leeftijd.

G.W. Dadema-Bloemendaal
J.M.R. Dadema

J.W. Bloemendaal
A. Bloemendaal-Besselink

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Stationsweg 24
7251 EM Vorden

De crematieplechtigheid heeft maandag 12 augustus
in kleine kring plaatsgevonden in crematorium Slan-
genburg te Doetinchem.

Op zondagavond 11 augustus 2002 is
thuis in haar vertrouwde omgeving, na een
kort ziekbed, overleden onze lieve moeder
en oma

Catalina Maria Vlogman-Stegenga
Lien

sinds 5 mei 1995 weduwe van Herman Vlogman

in de leeftijd van 75 jaar.

Gerrit en Henny
Geert en Marieke
Carin en Martijn

Herman en Bertine
Luca
Merijn
Tijmen

J| -~.

Het Eelmerink 2
7251 VD Vorden

Er is op donderdag 15 augustus van 19.30 tot 20.00
uur gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
16 augustus om 15.00 uur in de Veluwezaal van het
crematorium Dieren, Imboslaan 6.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Kijk voor meernieuws op: www.contact.nl

„er is meer tussen hemel en aarde..."

Na een liefdevolle verzorging in „De Bundeling" te
Ruurlo, is overleden de vrouw van onze vader en
grootvader en onze zuster en tante

Milie Jonker-Krook
weduwe van Jan C. Jonker

* Amsterdam
10 maart 1916

t Ruurlo
4 augustus 2002

Lonneker: Hilda van Zuijlen-Jonker

Leersum: Quirien en Jan Klaverstijn-Jonker

H.l. Ambacht: Tineke en Jan Willem Veldhuisen-
Jonker

Ulestraten: Wim en Joanneke Jonker-
Schamhardt

Klein- en achterkleinkinderen

Waddinxveen: Karel en Ans Krook-van Ast

Neven en nichten

Wij danken Joke Ribbers voor de steun en zorg
die zij ruim 25 jaar heeft gegeven.

Correspondentieadres:
Honingraat 13
3956 HG Leersum

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 9 augustus
plaatsgevonden.

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
uw hartelijk medeleven ons betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve man en onze vader

Wim Makkink

Uit aller naam:
Nelly Makkink-Masman

Vorden, augustus 2002

Ontdek uw vakantieliefde
bij de Keurslager.i»

5?°
6?°
1?°

Drumsticks A55
naturel of gemarineerd, 700 gram € \Jm

Huzarensalade A49
WO gram € \fm

Beenham 700 gram €

***& 3 bief stukken €

3 kogelbiefstukken €

700 gram €

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden / ,
Telefoon (0575) 55 29 28



GEMEENTE B V

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

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

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

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur

• woensdag
van 14.00 tot 17.30 uur

• donderdag
van 14.00 tot 17.30 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 20.30 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

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

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met het Wim Kuij per toernooi geldt op 17 en 18 augustus een-
richtingverkeer op de Oude Zutphenseweg; een parkeerverbod op de Ha-
melandweg en een parkeerverbod op de Oude Zutphenseweg vanaf de
Kerkhoflaan tot de Hamelandweg.

In verband met de Country Living Fair geldt van 18 tot en met 22 augus-
tus een parkeerverbod voor de Ruurloseweg tussen de rotonde en de
Schuttestraat en op de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot de krui-
sing met de Vordensebosweg.

De Weppel wordt van 19 augustus tot en met 20 september definitief be-
straat. In verband daarmee is deze weg afgesloten voor alle verkeer.

ERGROTEN WONING HET STROO 11

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan
"Vorden West en Zuid 1992" voor het vergroten van een woning op het
perceel het Stroo 11.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 15 augustus tot en met woensdag 11 september 2002, ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons
kenbaar maken.

inhoud

Oude Zutphense- Recreatieschap Bouwen
weg 7 Achterhoek- toeristisch

Liemers overstappunt

MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

vrijstelling

Bestemmings-
doeleinden

plaats

Biesterveld 80

kappen

plaats

Nieuwstad 12

p/a De Decanije

gebruiken

plaats

Wiersserbroek-
weg 5

Evenementen-
terrein tussen
Baakseweg en
Lindeselaak

aan vrager inhoud

E. Mulder Bouwen bergruimte

aanvrager inhoud opmerking

F. Fransen vellen 5 iepen I.v.m. tegengaan
verspreiding
iepziekte toe-
stemming te
vellen binnen
6-weken
termijn

herplantplicht

Ver. v. eigenaars Vellen 6 berken 8 berken
v. h. park (maat 8-10 cm.)
de Decanije

aanvrager

Stichting
Achterhoek FM

inhoud

Gebruik tent op 8 september 2002

Stichting Oranje Gebruik tent van 24 augustus
Comité 2002 t/m 2 september 2002

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

OUWAANVRAGEN

plaats
Het Stroo

aanvrager
A. Wentink

inhoud
Vergroten van
een woning

datum ontvangst
01-08-2002

f L \ IEUW BRENGPUNT GROF HUIS- EN TUINAFVAL:
VOOR MEER GESCHEIDEN AFVAL IN VORDEN, HENGELO EN

STEENDEREN

In de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen komt vanaf 14
september 2002 één keer per twee weken een brengpunt voor grof
huis- en tuinafval. De 2e zaterdag van de maand kunt u terecht aan
het Hoge in Vorden (oude zuivering) en de 4e zaterdag aan het
Hoge Wesselink te Steenderen (nabij de brandweerkazerne). Voor u
is de mogelijkheid om het afval in Steenderen te brengen nieuw.
De brengpunten bieden een nieuwe mogelijkheid dicht bij huis
om bepaalde fracties grof afval, die voor hergebruik geschikt zijn,
gratis weg te brengen. Met uw medewerking wordt dan nog min-
der restafval op een dure wijze verbrand.

De gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen hebben besloten geza-
menlijk de twee brengpunten te gaan gebruiken zodat u kleine hoeveel-
heden afval kunt brengen, die tot nu toe misschien gemakkelijk via de
grijze container werden afgevoerd. Op het brengpunt kunt u alleen ge-
scheiden afval brengen. Ongescheiden grof afval moet naar de gebruike-
lijke brengpunten in Zutphen en Lochem.

Met ingang van september 2002 kunt u van 13.30 tot 16.30 uur iedere
tweede zaterdag van de maand terecht in Vorden en de vierde zaterdag
van de maand in Steenderen, de volgende soorten afval brengen:

metaal
hout
schoon puin
niet schoon puin
tapijt

- klein chemisch afval
- tuinafval (géén grond)
- klein wit- en bruingoed
- vlakglas
- bielzen

Spelregels:
• Deze regeling is alleen voor inwoners van de gemeenten Vorden,

Hengelo en Steenderen. Bij binnenkomst op het terrein moet u zich
kunnen legitimeren;

• U mag maximaal 0,25 m3 afval per dag aanbieden, met uitzondering
van tuinafval. Voor tuinafval geldt daarnaast een maximum van 2
m3 per dag;

• Andere categorieën afval en afval van bedrijven worden niet geaccep-
teerd (bijvoorbeeld geen ongescheiden bouw- en sloopafval);

• Herbruikbare producten kunt u het beste verkopen of aanbieden aan
het kringloopbedrijf;

• Materialen mogen géén asbest bevatten;
• Het grof afval mag per eenheid niet meer dan 25 kilo wegen;
• De goederen mogen niet langer dan 1,5 meter en moeten spijkervrij

zijn;
• Bij het afgeven van het afval moet u zich houden aan de instructies van

de aanwezige toezichthouders.

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

afval apart fk
MOOIMEEGENOMENV'

L?
GROENTE-, FRUIT-

EN TUINAFVAL
APART

L^Vl— (Tl)

EEN BK ER
M EU
BEGINT BIJ
JEZELF



• !•••• •*Wij zijn
weer geopend.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 • 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel (0575) 46 13 74

Kijk voor nieuws ook op:
www.contact.nl

Vlees en Vleeswaren

Runderriblappen

Speklappen
naturel of gekruid

Gehaktschnitzels
div. soorten

Verse-, Droge- of
Rookworst
per stuk 1,75

1kg €4."

1kg€3.5 0

5 voor €2.95

3 voor €0.

vleeswarenaanbieding

200 gram
ambachtelijke
schouderham

Elke week op de markt in Vorden UW DIJKGRAAF

Bolchrysant

4.99
2begonia's 5P"

Bos rozen
a 20 stuks

Bloemen en planten

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

• •••• ••Wij zijn
weer geopend.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 • 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel (0575) 46 13 74

Kijk voor
nieuws
ook op:

Con-
tact j es?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Voor opgave:
tel. (0575)
55 10 10

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

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

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

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

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

part
SIERBESTRATINCEN

NIEUW IN VORDEN

VANAF i AUGUSTUS GEOPEND:

DE HELE MAAND AUGUSTUS VIEREN WIJ

FEEST D.M.V. WISSELENDE SETS TEGEN

AKTIEPRIJZEN IN DE MATEN 62 T/M 182

UIT DE NIEUWSTE COLLECTIE NAJAAR 2002

Openingstijden; ma.i3-3O-i8.oo, di/wo/do 9.00-12.30 13.30-18.00 uur
vr. 9.00-12.3013.30-21.00 za.g.oo-iy.oo uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon 0575-550666 Fax 0 5 7 5 - 5 5 3 9 5 8

Alle zomer broeken

nu 24,95
mac - sandwich - BC cotton club
uitzondering mac korte broeken

Schröder Mode
Ruurloseweg l

7255 DE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 32
Fax (0575) 46 12 75

Schoonmaakbedrijf

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



: genieten voor deelnemers en publiek!
De deelnemers aan de Kastelenrit

.in Vorden waren er zondagmor-
gen al vroeg bij. Immers de ont-
vangst van deze door de Vordense
aanspanning "In de Reep'n" geor-
ganiseerde rit was reeds om acht
uur.
Dat betekende bijvoorbeeld voor
een aanspanning uit Schoorl, de
fam. Brakenhof met "Wagonette";
de fam. Linders uit Sevenum in
een "Dos a Dos"' Klaasse Bos uit
Ouderkerk a/d Amstel in een "Oos-
tenrijkse boodschappenwagen",
om enkele namen te noemen, dat
de "ochtendhaan" al tegen half vijf
begon te kraaien. Maar, zo verze-
kerde ons een deelnemer, dat heb-
ben we er graag voor over!
Ruim honderd aanspanningen
verzamelden zich voor de aanvang
in de weide bij kasteel Vorden,
waar de jury, die bestond uit P. Hei-
neman, Maastricht en M.C. Cat-
snoek uit Dwingeloo al om half
negen met de keuring van de aan-
spanningen begon. De jurering be-
trof uitsluitend de aanspanningen
die waren ingeschreven voor de
klassementsrubrieken. In totaal
waren er zes rubrieken.
Het blijft altijd weer een prachtig
gezicht al deze aanspanningen in
de lommerrijke omgeving van Vor-,
den te zien rijden. Paard, koets en
bemanning zijn veelal prachtig
uitgedost. Bij de start zag het er al-
lemaal qua weersomstandigheden
niet zo rooskleurig uit. Een geza-
pig regentje. Opvallend dat som-
mige dames desondanks gewoon
in zomerse kledij in de koets za-
ten. Gelukkig klaarde het weer in
de loop van de morgen op.
Voor het publiek blijft het genie-
ten, met name voor de vele toeris-
ten die bijna camera's tekort ko-
men om het schouwspel, dat doet
denken aan de goede tijden van
weleer, voor het nageslacht vast te
leggen. Onder de deelnemers de
familie Kristiansen uit het Deense
Videback in een "Char a banc"
voortgetrokken door 2 Friezen .Een
nog fraaiere combinatie die van de
fam. Bruin uit Soest in een jacht-
wagen met zelfs vier Friezen!
De kastelenrit, alweer de 26e edi-
tie, bestond uit twee delen. De och-
tendrit met de kastelen Kiefs-
kamp, Onstein, de Wiersse, Medler
(waar een sherrystop plaats vond),
de Wildenborch om vervolgens via
huize Enzerinck weer terug te ke-
ren naar de kasteelweide, waar de
lunch werd gehouden.
De kastelen Hackfort en Suideras
waren in de middagroute opgeno-
men. Het verzamelpunt was bij de
"Veldslagweg". Van hieruit ver-
trokken de aanspanningen "dicht
op elkaar" door het centrum van
het dorp, waar het publiek de deel-
nemers met gul applaus beloon-
den. Zowel s'morgens als s'mid-
dags werd er op de kasteelweide
een programma geboden dat be-
stond uit demonstraties met hon-
den en paarden; een dressuur met
paarden en honden en een zgn.
"Western riding".

EngelS VOOr VOlwaSSenen Diplomazwemmen

Engels was al een wereldtaal,
nu door de éénwording van Eu-
ropa, is voor een Europeaan,
enige beheersing van de Engel-
se taal noodzakelijk geworden.

Wie de Engelse taal niet beheerst
is eigenlijk een Europees analfa-
beet. Inspelend op deze ontwikke-
ling is door mevr. Rots-Beusink een
cursus ontwikkeld. Deze cursus is
in het bijzonder gericht op volwas-
senen die onafhankelijk van hun
leeftijd en vooropleiding, de En-
gelse taal in woord/spraak en ge-
schrift willen/kunnen hanteren.
Sinds kort wordt deze cursus 'En-
gels voor volwassenen' ook gege-
ven in Vorden, Keijenborg en Hen-
gelo (Gld.).

Voor deze opleiding zijn begrijpe-
lijke boeken geschreven door de
docente mevr. Rots-Beusink, daar-
bij kan gebruik worden gemaakt
van moderne audio hulpmiddelen
zoals de audio cd voor thuisge-
bruik. Veel aandacht wordt er ge-
schonken aan de uitspraak, daar-
naast ook aan de nodige lees en
schrijfvaardigheid. Er zijn in de re
gio (op verschillende locaties)
meerdere kleine groepen, met on-
derlinge verschillen in kennis. Er
is dus voor ieder niveau wel een
passende groep met doorgroei mo-
gelijkheid.
Voor inlichtingen en aanmelding
voor deze praktische cursus, kan
men contact opnemen met mevr.
Rots-Beusink, tel. (0543) 45 14 76.

In het zwembad "In de Dennen"
vond vrijdagavond diplomazwem-
men plaats.

De opleiding werd verzorgd door
Ernst Jan Somsen en Jette en Tim-
me Koster. De geslaagden zijn: Di-
ploma "A": Femke Nab, Sharon Sta-
pelbroek, Lisa van der Linde, Kevin
Lichtenbeld, Riek Lesman, Meike
Heijenk, Gagan Singh, Roeli Buijk.

Voor "B" slaagden: Tsaya Bultman,
Amir Obad, Gagan Singh, Jasmine
Singh, Kevin Weever, Noelle
Weenk, Cheyenne van Dijk, Harry
Eggink, Lisanne Rietman, Sifra Oe-
vering, Berend Betting en Karin
Roelofs- Bïhmer.
Voor "C" slaagden: Nienke en Koen
Bargeman. Voor "Zwemvaardig-

heid I": Kobbe Jan Boekelo, Nabil
Jawad, Ton Weenk, Gemma Eg-
gink, Stan Wolfhagen, Joost de
Klein.

Zwemvaardigheid 2: Hester Eg-
gink en Marieke ten Have. Zwem-
vaardigheid 3: Marloes Krabben-
borg.
Balvaardigheid I: Sophie Wullink
en Martine Slütter; Balvaardigheid
2 en 3: Martine Slütter.

Zwemmend Redden 1: Lisette Arf-
man en Martine Slütter; Zwem-
mend Redden 2: Martine Slütter.
Plankspringen 1: Ramon Wagen-
voort, Milou Wolsing, Sophie
Wullink, Meivin Stem en Lisette
Arfman. Snorkelen "A": Lisette Arf-
man en Anne de Klein. Snorkelen
"B": Evi de Klein en Lydia Kroes-
bergen.

Tuinfeest GGNet
Op dinsdag 27 augustus is er weer
het traditionele tuinfeest op het
GGNet terrein (voormalig
Spectrum Gelderland Oost) in
Warnsveld. De dag begint 's mid-
dags met in het programma een
circus, braderie en diverse kinde-
rattracties. Dit jaar is er een spec-
taculaire show van houthakkers
met kettingzagen.Tijdens het hele
feest is er live-muziek en aan het
eind van de middag kan men
genieten van een warme maaltijd,
's Avonds is er niet zoals voorgaan-
de jaren Boh-Foi-Toch maar de vijf-
mans muziekformatie Mayborn.

Een ieder is van harte welkom om
met de bewoners van de locatie
Spectrum Gelderland Oost dit
feest te komen vieren.



Jouw

beroept
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beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE
BEDRIJ FS VERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging

Oost-Nederland is dé arbeidsbemiddelaar

voor de agrarische sector, bouw, grond-,

weg- en waterbouw, metaalsector, groen-

voorziening en transportsector.

Wij hebben de volgende vacature:

Melker
Voor een melkveehouderij in de omgeving van Zutphen
zoeken wij een melker voor 4 avonden per week, inclusief een

avond in het weekend. De avond in het weekend kan in over-

leg periodiek worden afgesproken.

Gedurende ca. l,5 uur per dag (van 17.45 uur tot 19.15 uur)

ben je verantwoordelijk voor het melken en de bijbehorende

werkzaamheden.

Wij bieden
Een goed loon, conform de CAO Landbouw of de ABU CAO

voor Uitzendkrachten. De Bedrijfsverzorging beschikt over

goede secundaire arbeidsvoorwaarden en biedt medewerkers

de mogelijkheid om gebruik te maken van een pc-privé-project

en collectieve verzekeringen.

Interesse?
Neem dan contact op met de Agrarische Bedrijfsverzorging,

0900-9896 of kom langs bij onze vestiging aan de

Kerkstraat la in Vorden of onze vestiging aan de

Rentenierstraat 21 in Lichtenvoorde.

Bezoek ook onze internetsite

www.bedrijfsverzorging.nl

arische
Bedrijf svet zorging
oost-Nederland

We e ver s Net

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

Week

é^
Gth/er,mode

• z u t p h e n •

Troelstralaan 39-43, Tel. 0575-526080
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

^^^ s ch oo rst e e n ve

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

v.o.f.
e e g b e d r i jf

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

VRIJMARKT
zaterdag 24 augustus en

ANTIEKMARKT
woensdag 28 augustus

Rijksstraatweg
Warnsveld

Hondenschool
'Klein Weetink' uit Velswijk

begint op 19 augustus
met de nieuwe trainingen.

Alle onderdelen
Inlichtingen en/of opgave:

Ap Peters, (0314) 64 14 36 of
Lucia Mullink, (0314) 62 23 61

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

PRAXIS
• 15% korting op alle garderobekasten

• 15% korting op alle glazen deuren

• 15% korting op al het schakelmateriaal

• l 5% korting op de keuze van Praxis tegels,

• l 5% korting op de keuze van
Praxis douchegarnituren en kranen

• l 5% korting op de keuze van Praxis handgereedschap

• l 5% korting op alle houten tuinschermen

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

DE SPANNEVOGEL

... kcnn/
In onze showroom in Hengelo Gld vindt u

3000 m2 gezellig wonen. Daarbij hoort een groot
assortiment meubelen: bankstellen, salontafels,
fauteuils, eethoeken, kasten en nog veel meer.

Ook slaapsystemen hebben wij te kust en te keur.
De moeite waard om eens rustig te bekijken,

vandaar dat wij van De Spannevogel zeggen:
"Kom eens 'meubelen' bij ons!"

Naar De Spannevogel, zowel in Hengelo Gld
als in Ruurlo gaat u ook voor:

tapijten - parket - laminaat
gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

VAVW.spannevogel.nl

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

J^feflj de fax; WYO& van
20. 27 /tri? f/m zo. 17 avgasttts
ontvangt v bij besteding mm
e 200,-of meer een

. . • . .,;

Sport en Recreatie

zoekt in verband met verhuizing en uitbreiding
per l oktober een

enthousiaste verkoper (m/v)
voor minimaal 20 uur per week.

Belangrijke vereisten voor de functie zijn:
• sportieve instelling

• zelfstandigheid
• werken in teamverband

• technisch inzicht

Kandidaten met ervaring in de sportbranche
genieten de voorkeur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marticn Pater (0575) 55 42 28.

Sollicitatieadres:
Frec-wheel, Zutphenscweg 8, 7251 DK. Vorden.

Borcufo(GW), tel.nr. 0545-272795 WeMiOd.), tel.nr. 0314-683319

V.O.F. Klompenfabriek Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48

* Fax (°575) 46 25 48 ' www.sueters.nl
ledere avond open tot 19.00 uur.

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

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs.

Actie: werkschoenen
Planty, Grisport, Panter, Emma, Gerba, Safety Jogger,

etc. etc.

Op is bij ons niet op!
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Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

OPENINGSTIJDEN KANTOOR
Vanaf l juli tot 24 augustus is het
kantoor van de SWOV van maan-
dag t/m vrijdag geopend van 9.00
uur tot 10.30 uur. Buiten deze tij-
den kunt u een boodschap inspre-
ken op het antwoordapparaat. Als
u naam en telefoonnummer ver-
meldt, wordt u de volgende dag te-
ruggebeld.

KOOKCURSUS VOOR MANNEN
Bij voldoende belangstelling orga-
niseert de SWOV in de maanden
oktober en november een kook-
cursus, speciaal voor mannen. Het
gaat erom om mannen de begin-
selen van de kookkunst bij te
brengen, zodat zij thuis ook de
pollepel kunnen hanteren en in
tijd van nood niet op anderen zijn

aangewezen. Wanneer: okt/no-
vember, de avond is nog niet vast-
gesteld, 4 tot 6 avonden, dit wordt
in onderling overleg geregeld.
Waar: School "Het Beeckland".
Aantal deelnemers: minimaal 10,
maximaal 20 Kosten: € 50 per
avond, d.w.z. bij 10 deelnemers € 5
per persoon en bij 20 deelnemers
€ 2,50, excl. de benodigde ingre-
diënten. U kunt zich nu reeds op-
geven onder vermelding van:
naam, adres en telefoonnummer.
Vermeldt u ook op welke avond u
beslist niet kunt en naar welke
avond uw voorkeur uitgaat.
Opgave is mogelijk per tel. 55 34 05,
per fax 55 52 82 of per e-mail:
swovorden@hetnet.nl

COMPUTERCURSUSSEN
Vanaf dinsdag l oktober zullen bij

voldoende deelname weer compu-
tercursussen voor 55-plussers van
start gaan. In tegenstelling tot
eerdere cursussen is het nu ook
mogelijk om met één computer
per persoon te werken. Waar wor-
den de cursussen gegeven: Dorps-
centrum. Wanneer: dinsdagmid-
dag, van 13.30 tot 15.00 uur of van
15.15 tot 16.45 uur. Wat zijn de mo-
gelijkheden: een cursus voor be-
ginners; een cursus Word en Win-
dows en een cursus Internet. Ook
is het mogelijk een cursus te vol-
gen die "Op Herhaling" genoemd
wordt en waarbij de cursisten in
de eerste les zelf kunnen aangeven
welke onderwerpen zij graag be
handeld zouden zien. Voor de ge
vorderde computeraars is het zelfs
mogelijk een cursus "Digitale Fo-
tobewerking" te volgen. Voor alle

cursussen geldt echter dat er 10
deelnemers moeten zijn. Heeft u
belangstelling en wilt u precies
weten wat het programma van
een cursus inhoudt, dan kunt bij
de SWOV, Nieuwstad 32 deze pro-
gramma's inzien en evt. een kopie
meenemen.
Opgave bij voorkeur zo spoedig
mogelijk en tot uiterlijk 6 septem-
ber bij de SWOV onder vermelding
van naam, adres, tel.nr. Geeft u
ook duidelijk aan voor welke cur-
sus u belangstelling heeft. Voor
meer informatie: tel. 55 34 05. Op-
gave is ook mogelijk per fax 55
52 82 of per email:
swovorden@hetnet.nl

PC-ONDERSTEUNING
Heeft u vragen over het werken

rnet een PC, bijvoorbeeld het op-
halen en versturen van e -mail- be-
richten of het werken met de tekst-
verwerker? Wilt u meer weten
over aanvullende functies in diver-
se programma's of heeft u interes-
se in de basiswerking van de PC? Ik
heb bijna 20 jaar ervaring in het
werken met de computer, zowel
Windows als Apple Macintosh,
met Word en WordPerfect (tekst-
verwerken), Outlook Expres (e-
mail) en diverse grafische, teken-,
een fotobewerkingsprogramma's.
Het werken met de PC is voor mij
al jaren een uitdaging en een
groot plezier. Voor meer informa-
tie: Stichting Welzijn Ouderen tel.
55 34 05.

VOORLEZEN
Als enthousiast boekenliefhebster
wil ik graag mijn hobby delen met
mensen voor wie lezen helaas niet
meer zo eenvoudig is. Ik bied aan
om u voor te lezen, dit kan zowel
in het Nederlands als in het En-
gels. U kunt contact met mij opne
men via de SWOV, tel. 55 34 05.
Voor informatie over alle onder-
werpen in deze rubriek kunt u
contact opnemen met de SWOV,
Nieuwstad 32, tel 55 34 05.

Voor openingstijden zie het eerste
artikel in deze rubriek.

Leon ten Donkelaar
en Raymon Duhous
winnen l uurs cross
De Graafschaprijders
Op het ;Delden-circuit' van de
VAMC 'De Graafschaprijders' werd
zaterdagmiddag voor de jeugd een
zgn. één-uurs cross gehouden. Dat
wil zeggen dat het duo dat na één
uur motorcrossen de meeste ron-
des heeft afgelegd, als winnaar
wordt afgevlagd.

Het gelukte hel koppel Leon ten
Donkelaar en Raymon Duhous uit
Neede om op het 'verkorte' circuit
88 ronden af te leggen; 2 Bart Bos-
man en Leon Scholtz uit Vorden
met 81 ronden; 3 Bas Klein Hane-
veld en Niels Becks uit Vorden met
78 ronden.

De twee-uurs cross die deze mid-
dag voor de senioren op het pro-
gramma stond moest vanwege de
slechte toestand van het circuit (de
regen had het crossterrein
onbegaanbaar gemaakt) worden
afgelast. (Vandaar ook dat de cross

voor de jeugd verreden werd op
een 'verkorte' baan Dé senioren-
race zal niet op een andere datum
verreden worden, aangezien de
wedstrijdkalender van 'De Graaf-
schaprijders' overvol is.

Cursus sterrenkunde
Op vrijdag 13 september a.s. start
op de sterrenwacht Phoenix de
cursus"Wegwijs aan de sterren-
hemel". De cursus is bedoeld voor
volwassenen en bestaat uit tien
lessen die op de sterrenwacht zul-
len worden gegeven.

Behalve het verschaffen van ach-
tergrond informatie op sterren-
kundig gebied, zal er tijdens de les-
sen natuurlijk zoveel mogelijk
worden waargenomen door de
sterrenkijkers. Ook zal duidelijk
worden wat er allemaal met het
blote oog te zien is of hoe een ei-
gen verrekijker daarbij kan wor-
den gebruikt. De lessen worden
steeds op vrijdag avonden gegeven
en wel om de drie weken.

Tevens wil de sterrenwacht ko-
mend najaar beginnen met een
cursus sterrenkunde voor jonge-
ren . De leeftijdscategorie waaraan
gedacht wordt is tussen 8 en 12
jaar. Er zullen diverse sterrenkun-
dige thema's aan bod komen die
op een voor kinderen begrijpelijke
en op een speelse manier zullen
worden behandeld. De cursus
bestaat uit tien lessen en zij zal in
oktober starten bij voldoende
belangstelling. Opgeven voor een
van de beide cursussen kan men
zich bij H. Heuveling, Nassaulaan
60 Lochem.

P.V. Vorden
De wedvlucht vanaf St. Quentin
over een afstand van circa 330 km
is een duidelijke overwinning voor
H. Eykelkamp geworden. Hij bezet-
te met zijn duiven de eerste vier
plaatsen. De uitslag was: H. Eykel-
kamp l, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 20; A en A
Winkels 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17,
18; Ashley Eykelkamp 14,19.

Vel Satis

Terucj van
Even leicliiicjen spoelen.

WAS Her 'een
Aoe

Weer thuis na een welverdiende
vakantie? Of bent u langer dan
een weck niet thuis geweest'.'
Dan is het raadzaam
direct b i j aankomst
thuis het water in de
l e i d i n g e n door te

spoelen.
Het water heelt tijdens uw

afwezigheid lange tijd onge-
bruikt stilgestaan. Daardoor
kunnen er stoffen uit de leiding
zoals lood of koper in het
water terecht zijn gekomen.
Ook hebben bacteriën de kans

gehad zich in het stilstaande
water te vermenigvuldigen.

Dit kan

een nadelig effect
hebben op uw gezondheid

Hoe spoelt u het water in de
leidingen door? Laat het

koude en warme water bij alle
kranen gedurende een minuut

stromen. Het beste kunt u de
douchekop onderdompelen in
een emmer met water (of het
sproeistuk eraf draaien).

Zo komen er minder kleine
waterdruppel!jes vrij, waarin

bijvoorbeeld legionella-
bactcriën k u n n e n z i t t e n .
Ventileer indien mogelijk

of verlaat voor alle
zekerheid de ruimte.

Nog vragen?
Bel dan de a fde l ing
publieksvoorlichting van

het minis ter ie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), 070 340 78 90 of het
ministerie van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM), 070 339

50 50. Of kijk op www.minvws.nl
ofwww.vrom.nl.

Op bovenstaande afbeelding
een prachtige foto van een
merrie en haar veulen. Beide
dieren zijn eigendom van
Gerard Smeenk aan de Zelstweg
l in Vorden.

Bijzondere dieren dat wel. De
naam van de moeder luidt 'Joli-
Coeur', een echte kampioen. Gel-
ders kampioen KWPN rijpaarden
en bovendien in 1996 ook kam-
pioen van Nederland!

Met 'behulp' van de hengst 'River
Men' raakte moeder 'Joli-Coeur' in
verwachting. Zij baarde op 28 juni
een veulen. Gerard Smeenk: 'Om-
dat in 2002 de namen van de ge
boren veulens met een 'V' moeten
beginnen (de 'V' geeft nl. het ge-
boortejaar 2002 aan) moesten we
een naam bedenken. Aangezien ik
de Renault type 'Vel Satis' een
mooie auto vond, heb ik het veu-
len ook de naam 'Vel Satis' gege
ven.

Vandaar dat op deze foto ook de
Renault 'Vel Satis' staat afgebeeld.
Volgens Gerrit üefferink, bedrijfs-
leider bij 'Auto Hercom Doetin-
chem B.V.', (waar deze auto een
prominente plaats in de show-
room inneemt) is deze 'Vel Satis'
het nieuwe vlaggeschip van Re-
nault. De 'Vel Satis' is een maar
liefst 4,90 meter lange hatchback,
voorzien van alle denkbare luxe en
comfort. Grote fauteuils en opval-
lend veel been- en hoofdruimte
verwennen de inzittenden.

Volgens insiders zou deze 'Vel Sa-j
tis' wel eens de auto van het jaar
kunnen worden. 'En, zo zegt Ger-
ard Smeenk in Vorden, wij hopen
dat ons veulen 'Vel Satis' het
veulen van het jaar zal worden.
Op 24 augustus wordt in Ermelo
de nationale veulenkeuring ge-
houden. Gerard Smeenk is er maar
wat trots op dat zijn 'Vel Satis' voor
deze keuring is uitgenodigd. Wij
zijn benieuwd!!



GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals;

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

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

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

HOJVDA

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. O6 53730183

De NSGK geeft
vakantiepret...

Kinderen met een handicap hebben

vaak niet de kans om op vakantie te

gaan. Bijvoorbeeld omdat zij altijd

specialistische hulp nodig hebben, of

omdat campings, hotels en vakantie-

bungalows niet zijn ingericht op hun

aanwezigheid. Dat is sneu voor de

kinderen en voor hun ouders, broer-

tjes en zusjes. Ook zij zijn er vaak al

lang niet met elkaar op uit geweest.

Daarom ondersteunt de NSGK een

aantal unieke vakantieprojecten voor

deze gezinnen. In een aangepaste

omgeving kunnen de kinderen heer-

lijk spelen, sporten, muziek maken,

koken en knutselen.

voor meer info
kijk op www.nsgk.nl

giro 552000

nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

UïMAN
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA \forden
Het Hoge 3 7251 XI Vorden

SCHILDERWERK

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVtt

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

Stichting Veiling Commissie Vorden
houdt op 24 aug. a.s.

boedeldag
locatie: Schuttestraat 20
aanvang 9.00 uur.

De opbrengst is bestemd voor de
restauratie van de Dorpskerk.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

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

oogstrelend
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat
in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.
Wij zijn daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

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



Voorwoord

HANK RIETMAN,
VOORZITTER

De Oranjefeestweek staat weer
voor de deur, de gemeenschap
Vierakker-Wichmond is weer
druk in de weer om zich voor te
bereiden voor de feestweek, de
spelavond op dinsdag 27 augus-
tus, de grote optocht op zater-
dag 31 augustus en vele andere
activiteiten.

Er is dit jaar op verzoek uit de ge
meenschap aan de feestweek toe-
gevoegd een verlichte tuin en ob-
jecten wedstrijd, d.m.v. een enquê-
te is er door ruim 80 bewoners'po-
sitief op gereageerd, zowel uit het
dorp als buitengebied om hier aan
mee te doen, er is een jury van drie
deskundige personen die deze ver-
lichte tuinen of objecten keuren.
Tijdens de filmavond in november
zullen zij uitleg geven en de prij-
zen bekend maken.

Ook dit jaar is er de medewerking
van de plaatselijke harmoniever-
eniging Jubal tijdens de feestweek.
Het dweilorkest van Jubal is aan-
wezig op de spektakel avond en
voor de optocht op zaterdagmid-
dag. Jubal onze hartelijke dank.

Zo kunt u zien en beleven, er is in
ons dorp Wichmond veel georga-
niseerd tijdens de feestweek, onze
dank als Oranjecomité gaat dan
ook uit naar de gemeenschap voor
hun voorbereidingen en inzet tij-
dens de feestweek.

Mede namens bestuuren commis-
sie stichting Oranjecomité Vier-
akker-Wichmond wens ik u een
fijne en gezellige feestweek toe.

Zaterdag
24

augustus

tot en met

zondag
1

september
2002

Optocht
van praalwagens

zaterdag
31 augustus
om 14.00 uur

19.45 uur:
Samenkomst op het feestterrein.
De voorzitter zal het Oranjefeest
openen, waarna muzikale hulde
aan het oude koningspaar door
muziekvereniging Jubal.

20.00 uur:
Vogelschieten bij kunstlicht voor
dames en heren,
inleg € 3,50
Vogelgooien voor dames,
inleg € 1,50

Schieten vrije baan,
inleg € 1,20
Kegelen, inleg € 1,20
Vogelschieten voor de jeugd
van 12 t/m 15 jaar, inleg € 0,50

Vanaf 21.00 uur
dansen met
Die Vier
voorheen Sunstreams.

12.30 uur:
Oriënteringsrit voor fietsen, circa
30 kilometer met halverwege een
rustpunt.

Deze tocht gaat door de prachtige
en bosrijke omgeving.

Aan deze tocht kan door alle ge-
zinsleden worden deelgenomen.
Inleggeld € 1,20
Opgave vanaf 12.00 uur aan de
feesttent.

Er wordt tussen 12.30 en 14.00 uur
met 6 personen tegelijk gestart

De foto's op de tekstpagina's ge-
ven een impressie van de optocht
in 2001.

19.00 uur:
Dinsdagavond 27 augustus zullen
zestien teams uit de gemeenschap
Vierakker-Wichmond uitvechten
wie de handigste en slimste inwo-
ners zijn.

De avond is verdeeld in vier spel-
ronden . . . en een rode draad spel.
Bovendien is er een bijzondere
kennisquiz voor alle deelnemers.
Elk team bestaat uit acht personen
waarvan minimaal drie dames.
Alle personen die de basisschool
hebben verlaten mogen hieraan
deelnemen.

Deze avond wordt gehouden rond-
om en in de feesttent. De avond
wordt aan elkaar gepraat en geleid
door een bekende Wichmonder.

Na afloop is er een gezellig samen-
zijn in de tent onder muzikale be-
geleiding van

New FOUT
Deze avond wordt geheel gratis
aangeboden.

Komt allen naar dit spektakel dat
u als inwoner van Vierakker-Wich-
mond niet mag missen.

Het gehele dorp is feestelijk verlicht en biedt een
feeërieke aanblik.
Dit jaar willen we dat nog weer verbeteren door
nog meer aandacht te besteden aan het gemeen-
telijk groen en de kerken.
Iedereen is nu al in de weer om u in de feest-
week iets moois te laten zien.
Dus verwachten we u in de feestweek van

24 augustus tot en met l september om een
kijkje te komen nemen in ons prachtig verlichte
dorp waar sfeervol verlichte tuinen, objecten en
gebouwen een sprookjesachtige aanblik bieden.

Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst.

De tuin verlich tingscommissie



In ons jubileumjaar, is er op
woensdag 28 augustus, midden in
de feestweek de 27e ronde van
Wichmond. Ook dit jaar zijn we er
weer in geslaagd om een groot pe-
loton renners in de koers te krij-
gen. Renners uit vele delen van het
land staan dan hier ook aan het
vertrek en ook diverse RTV-ers zul-
len strijden voor de overwinning.

We beginnen met de RABO dikke
banden Race om 17.30 uur. Een
wedstrijd voor de regiojeugd van 8
t/m 12 jaar. Een ieder in deze leef-
tijd kan zich hiervoor inschrijven
bij de Rabobank Graafschap-West
en/of bij Rudi Peters, Lindeselaak
17, Wichmond, tel. 441678.
Om 18.00 uur vertrekken de Nieu-
welingen voor een wedstrijd over
40 km. In deze jeugd categorie zul-
len de RTV-ers Thijs van Ameron-
gen en Richard Sleumer zich zeker
van voren laten zien.
De veteranen starten om 19.30 uur
voor een wedstrijd over 60 km,
plaatselijke favorieten in deze

wedstrijd zijn Jan Pieterse en Rudi
Peters.

De organisatie wil bij deze alle
sponsors bedanken voor hun jaar-
lijkse steun aan deze wielerronde,
zonder hen is er namelijk geen
ronde mogelijk.
Ditzelfde geldt ook voor de EHBO-
ers en vele andere medewerkers
aan deze 27e Ronde van Wich-
mond.

Hopelijk is het mooi wielerweer
en zien we goede wielersport.

Programma van deze avond:
17.30 uur RABO Dikkebanden Race
18.00 uur Nieuwelingen
19.30 uur Veteranen

De wedstrijden worden verreden
onder de reglementen van de
KNWU.

De organisatoren:
Loy Taken, Bert Kromkamp,
Rudi Peters

1930 uur
Feestavond voor de bejaarden in
het Sint Ludgerusgebouw. Deze
avond zal voor u optreden "De
Barkelvrouwleu" oet Eibarge, dat
zo succesvol is in muziek en zingt
leedjes. doot sketsjes en laest korte
gedichtjes veur, allemoale in plat
Achterhoeks dialect.
Deze avond wordt georganiseerd
door het Bestuur van de Bejaar-
densoos, en is toegankelijk voor ie
deréén die 60 jaar is of ouder en
een binding heeft met Wich-

mond/Vierakker. En ook voor die
gene die onze soosmiddag nog
nooit bezocht hebben, vanaf 60
jaar is iederéén welkom. Het is al-
tijd de laatste woensdagmiddag
van de maand van 2.30 uur tot 5
uur. Dus komt toch, het is net één
familie, vrije entree en de koffie
staat klaar.

Het Bestuur wenst u allen een fijn
Oranjefeest en een gezellige feest-
avond.

Het Bes tuur

12.45 uur
Samenkomst op het schoolplein
aan de Dorpsstraat. Graag alle kin-

deren met hun ouders. Vanaf het
schoolplein gaan we in ballonnen-
optocht naar het feestterrein.

Direct na aankomst op het feest-
terrein worden de ballonnen de
lucht ingelaten (ballonnenwed-
strijd). Daarna opening door de
voorzitter.

Vrij dagmiddag
Kinderen die elders een school be
zoeken kunnen zich om 12.45 uur
melden voor deelname bij Erna
Roeterdink. Vanaf het schoolplein
13.30 uur worden verschillende
kinderspelen georganiseerd. Na af-
loop krijgen de kinderen een trac-
tatie en vrijkaartjes voor de draai-
molen of autoscooter.

14.30 uur
Kegelen voor dames en heren van
elke leeftijd, inleg € 1,20. Schieten
vrije baan, inleg € 1,20.

15.00 uur
Ringsteken per dogkar voor dames
en heren vanaf 12 jaar, inleg €1,20.

15.00 uur
Hooivorkdarten voor dames en hè
ren, inleg € 1,20.

16.30 uur
Wedstrijden voor schoolverlaters.

20.00 uur Tent open.

21.00 uur
Dansen met medewerking van
dans- en showorkest

REALTIME
Toegang onder voorbehoud.

Vanaf 13.00 uur
Rondgang dweilorkest van Jubal.

14.00 uur
Grote feestelijke optocht m.m.v. di-
verse muziekkorpsen o.a. Sursum
Corda en Concordia uit Vorden.
Speciale beoordeling praalwagens
door deskundige jury.

15.00 uur
Vaandelhulde aan het koningspaar
in de feesttent met medewerking
van St. Jan en vendeliers uit
Keijenborg.

17.00 uur
Uitslag en uitreiking van de prij-

zen voor deelnemers versierde wa-
gens en diverse wedstrijden.

1930-2030 uur
Feesttent gesloten.

Vanaf 21.00 uur
Dansen in de tent met dans- en
showorkest
NEVER MIND
Toegang onder voorbehoud.

Na de optocht vanaf circa 15.00 tot
18.00 uur middagmatinee onder
leiding van toporkest
NEVER MIND
in de feesttent. De toegang hier-
voor is gratis.

Op zondag l september is het weer
zover, dan organiseert de afdeling
jeugd van sportvereniging Sociï
weer haar jaarlijks terugkerende
Oranjeloop. In samenwerking met
de EHBO uit Vorden die dit jaar als
verkeersregelaars zullen optreden
en vele vrijwilligers hopen wij ook
dit jaar weer vele deelnemers tege
moet te zien op ons sportpark.

De afstanden die gelopen kunnen
worden zijn de 10 en 5 km. De 10
km start om 10.45 uur en de 5 km
om 12.00 uur. Start en finish zijn
beide bij sportpark Sociï aan de

Lanckhorsterstraat 3b te Wich-
mond.
's Middags organiseert het actieco-
mité in samenwerking met de
jeugdleiders een spelmiddag voor
alle jeugd uit Vierakker-Wich-
mond vanaf 6 t/m 15 jaar. Het be
looft ook dit jaar weer een groot
spectakel te worden dus komt al-
len. Tevens is er weer gelegenheid
om onze felbegeerde penaltybo-
kaal te winnen door zoveel moge
lijk penalty's te scoren bij onze
keepers.

Het jeugdbestuur
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trekkers

mestapparatuur

voerwagens

kunstmeststrooiers

hooibouwwerktuïgen

beregeningshaspels
U-snijders en
voerwagens

• Machines voor land- en tuinbouw
• Gereedschappen
• Hogedrukreinigers
• Afrasteringen
• Beregening

GALLAGHER electrische
afrasteringen

STIGA

KARCHER

ZENOAH

gazonmaaiers
en zitmaaiers

hogedrukreinigers

bosmaaiers en
kettingzagen
tuinpompen,
werkkleding,
tuingereedschap
compressors, enz.

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS
Wichmond Telefoon 0575-441688
Hengelo (Gld.) Telefoon 0575-464360

ERMEX
C A T E R I N G

Complete verzorging van:

bruiloften,
bedrijfsfeesten

en evenementen
in een prachtige feesttent

met of zonder verwarming.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

Tel. 0575-441315
of 06 20279717

Fax 0575-441950

HHSEY
HANDEL IN VEEVOEDERS /
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Fa. H. Jansen - Uselweg 13 - 7233 SJ Vierakker
Telefoon 0575-520774

Voor
verzorgde
voeding,
handel

in granen
en veevoeders

Feestweek Wichmond-Vierakker

UW WARME BAKKER

W. BESSELINK
Dorpsstraat 10

7234 SN Wichmond
Telefoon 0575-441239

EEN VERSE ZAAK

Wij wensen iedereen een fijn Oranjefeest

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting -

Behangwerk
Winkel in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al uw

SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, o.a. stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, aan-
rechtdeurtjes, etc.

Als wij klaar zijn met uw schilderwerk,
dan is het ook af!

• Wij hebben binnen 30 zitplaatsen
• 3 biljarttafels
• Cafetaria-afhaal
• Leuk ingerichte feestzaal

voor 50 personen
• Barbecuen
• Gezellig aangekleed terras

voor 50 personen

Telefoonnummer

( 0 5 7 5 ) 4 4 1 6 0 0

JAAP EN WIL
VAN HERWAARDE

TOT ZIENS BIJ

Rietdekkersbedrijf Fa. Hissink
D. Groot Tjooitink - R. Franken

Voor vernieuwing - restauratie - reparatie van riet- of strodaken

Toverstraat 10a - 7223 LP Baak - Tel./Fax 0575-441483

Nieuw systeem rietdaken n.l. schroefdak

* Brandpremie 0,68 % €
* Energiepremie 121/2 € p/m2

* Isolatiewaarde > 2,5 Re
* Sub. gemeentelijke Monumenten
* Sub. Rijksmonumenten
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T.B.
MODEL-

MAKER l J
te Wichmond

modelbouwers

voor de prefab-betonindustrie

en het adres voor het inrichten

van uw bedrijfsauto's

wensen u
prettige

feestdagen
Tel. 0575-441737 - Fax 0575-441899

De bewoners van de

cAlvIPTNG
KLEINE STEEGE

Hackforterweg 33, 7234 SH WICHMOND
Telefoon 0575-441992

wensen iedereen
een gezellig
Oranjefeest

Doe mee aan onze knapzaktocht

CAFÉ-RESTAURANT

,DEN BREMER'

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. 0575-451205

Uw
barbecue-

K E U R S L A G E R I J

D. VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN

TELEFOON 0575-551321

w
ir.cf. BRINK BV
MENGVOEDERS / KUNSTMEST

Lankhorsterstraat 13-17, Wichmond
Telefoon 0575-441257

Wij wensen
u allen

'n gezellig
Oranjefeest!

Oranjefeest
in Vierakker-
Wichmond?

meegemaakt
hebben!

Schoonmaakbedrijf

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

TIMMERFABRIEK

jb

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon 0575-520881
Telefax 0575-526662

kozijnen * ramen

deuren trappen

interieurbouw winkelbetimmeringen

draaivalramen schuifpuien

alle voorkomende
timmerwerkzaamheden

VAN ZEEBURG
& VISSER

Feestweek Vierakker-Wichmond

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 • Vorden • Telefoon 0575-551531

n
NVM
MAKELAAR

• Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed

• • Hyp

• Pensioenen • Bet

• Alle verzekeringen met deskundig advies

B

installatie • onderhoud
• industriële automatisering

E Berendsen E/ektro
Wichmond, Broekweg 17, tel. 0575 441595
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Wij wensen u allen
'n prettig oranjefeest!
Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'
Warnsveld - Rijksstraatweg 39 • Tel. 0575-526132

Vierakkersestraatweg 37 • Vierakker • Telefoon 0575-441581

wenst u allen een prettig en gezellig Oranjefeest

PI? FIL-
DE Fl ETSS PEC IALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

ALTRA UNIVERSITY

€399,-

e Aitro UÉers^ is wrïm m-, trgwty ovesizd ir»,
urnwjf Arte 3 wnelnp met moldceiijk te bediep^?

èoöijdfijyöafs, Irommelremfiiea foêstwijstdên -velgen ,
rota MA W veiigbityot, sneibWm,, jatefiamgfs e

pdfit blue / teéso iiue of doi|las green ƒ ogsalh gre

Dansen ^^3°^
zaterdag 31 augustus

H P11 VriJda9 30 augustus

Oranjefeest

Wichmond-
IIinVSllf If Of1

in de grote danstent
(900 m2 oppervlakte)

om 21.00 uur ouderwetse, gezellige
dansavond met medewerking van
dans- en showorkest Real Time
Toegang voorbehouden

vanaf 21.00 uur dansen
met muziek van dans- en
showorkest Never Mind
Toegang voorbehouden

Zaterdagmiddag na de optocht gratis dansen tot 18.00 uur
m.m.v. Never Mind
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Tijdens het zomerseizoen kunt u voor

terecht bij

Jan en Elly Schoenaker
Wij wensen iedereen een

GEZELLIG
DORPSFEEST
toe.

Open ingst'ij'den
winkel:

ma/di/do/vr:
13.30-18.00 uur
wo/za:
9.15-12.00 uur

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Telefoon 0575-441509

en medewerkers

wensen u 'n prettige
feestweek

jftHNi^

Al uw bankzaken direct op orde?
Kies voor het Rabo TotaalPakket.

In dit pakket zit alles om uw bankzaken in één keer goed te regelen. Gratis pinnen

in binnen- én buitenland bijvoorbeeld. En de Rabox® waarmee u kunt internet-

bankieren. Een doorlopende reisverzekering met 25%

korting en nog veel meer. Bovendien kunt u het pakket zelf

zo compleet maken als u wilt. En dat voor maar € 7,50

per kwartaal. Vraag dus nu het Rabo TotaalPakket aan.

Bel gratis 0800-0502.

Meer informatie op: www.rabobank.nl Rabobank

350.000 kinderen blijven de hele zomer thuis.
Wellicht kijken uw (klein)
kinderen altijd erg uit
naar de zomervakantie.
Logisch, want niet alleen
zijn ze vrij van school, ze
gaan ook nog op vakan-
tie! Maar wist u dat er ja-
rlijks zo'n 350.000 kinde-
ren de hele zomer thuis
zitten? Omdat er bijvoor-
beeld thuis geen geld is
om op vakantie te gaan.
Speciaal voor hen betaalt

Jantje Beton kindervakan-
ties.

Een kindervakantie kan
heel belangrijk zijn
Zo kon Jimmy, die na de
scheiding van zijn ouders
in een Blijf-van-mijn-
Lijfhuis verbleef, toch nog
op vakantie. Hij vertelt:
"Het vakantiekamp was
een plek voor mij om te
ontsnappen aan de rotsi-

tuatie waarin ik zat. Op
zo'n kamp kon ik dan
gewoon weer lekker een
balletje trappen of met
andere kinderen spelen.
Dingen die ik in het dage-
lijks leven niet kon doen.
Ik keek er het hele jaar
naar uit en nog steeds be-
waar ik mooie herinnerin-
gen aan deze vakanties."
Inmiddels is Jimmy een
aantal keren zelf als vrij-

williger mee geweest. Hij
weet als geen ander hoe
belangrijk deze vakanties
voor kinderen zijn.

Help mee!
Help Jantje Beton om zo-
veel mogelijk kinderen op
vakantie te kunnen laten
gaan. Bel voor meer infor-
matie (030) 244 70 00 of
via e-mail: info@jeugd-
fonds.nl. Of doneer direct

een bedrag op giro 1247
ten name van Jantje Be-
ton, onder vermelding van
kindervakanties. Namens
alle kinderen: hartelijk be-
dankt!

Beton
Postbus 85233,

3508 AE Utrecht
(030) 244 70 00

www.jeugdfonds.nl



'Kleurenpalet van de Achterhoek* Spreekuur CDA

De deelnemers aan de schilder-
wedstrijd 'Kleurenpalet van de
Achterhoek', dat in totaal in ne
gen gemeenten wordt gehou-
den, troffen het zaterdag niet.
Een druilige regen dat zo nu en
dan ook nog overging in plens-
buien, gooide danig roet in het
eten van de schildersaspiraties
van de amateur-schilders.

Op deze voorlaatste dag (de laatste
wedstrijd vindt 17 augustus in
Doetinchem plaats) meldden zich
desondanks 43 schilders. Gezien
de omstandigheden een aantal
waar de organisatie achteraf nog
dik tevreden mee was. Ook bij de

jury tevredenheid over de kwali-
teit van de schildersstukken. De lo-
caties die door de schilders waren
uitverkoren waren onder andere
kasteel Vorden, de N.H. kerk, de
watermolen bij kasteel Hackfort
en de "gewone" molens die Vorden
rijk is. Ook werd een prachtig
schilderij van het stationsgebouw
gemaakt.

De jury bestaande uit Agnes Ra-
ben, Lieneke Rekers en Helen Nie
meijer had geen gemakkelijke
taak om de prijswinnaars aan te
wijzen. Na rijp beraad waren de
uitslagen als volgt: l D. Grootjans-
Nijmegen Categorie Goud 90 pun-

ten, 2 Mevrouw G. Verduin, Den
Haag Categorie Zilver 88 punten, 3
H. Buitink, Zutphen Categorie Zil-
ver, 4 Mevrouw G. Schuurman,
Hengelo (G) Categorie Goud 85
punten, 5 Mevrouw P. van Doorn,
Leersum Categorie Zilver 83 pun-
ten, 6 Mevrouw C. Lagendijk, Apel-
doorn Categorie Zilver 79 punten.
(Het maximale aantal punten be
droeg 100.

De prijswinnaars en de genomi-
neerden zijn nogmaals te bewon-
deren tijdens de slotmanifestatie
die op zaterdag 24 augustus in de
hal van het gemeentehuis te
Zutphen gehouden zal worden.

Kunstmarkt:
De regen is wel eens spelbreker!

De moed erin houden en hopen
op betere (droge) tijden. Dat
was wel zo'n beetje de teneur
van de kunstartiesten die zater-
dag de kramen op de kunst-
markt bevolkten. An Pijpers
was helemaal vanuit Eindho-
ven getogen om hier zijn pro-

' ducten, gemaakt uit zaagsel-
techniek, te slijten. "Ik weet pas
om vijf uur of de markt voor
mij geslaagd is. Regen hoort er-
bij, ik verlies daardoor echt de
moed niet", zo vertelde hij "hal-
verwege" de zaterdagmiddag.

Freek de Vries uit Winterswijk was
niet ontevreden over de verkoop
op deze dag. Zijn stand was gevuld
met prachtige schilderijen van re

alistische olieverf. Boerderijen en
landschappen uit de naaste omge
ving van zijn woonplaats. "Wat je
hier ziet zijn schilderijen gemaakt
in de buurtschappen Corle, Woold
e.d. Ik schilder ook veelal bij ons in
de keuken, een grotere ruimte heb
ik niet. Maar ik red mij er best mee
hoor", zo zegt hij. Geen woord te
veel gezegd, aan kwaliteit geen ge
brek! Toch opvallend tijdens deze
kunstmarkt, het grote aanbod
schilderijen in al zijn variaties.
Ook stands met handgemaakte
producten zoals de kaarten van
Maria Houben uit Arnhem.

Aafke Godthelp uit Dronten expe
rimenteert met allerlei materialen
zoals olieverf, aquarel en krijt. "Ik

vind de regen wel duidelijk spel-
breker, de verkoop valt goed te-
gen", zo zegt zij op een teleurstel-
lende toon. Kiki Lambrechtsen uit
Zutphen viel de publieke belang-
stelling ook tegen. Zij is portretar-
tieste en sneltekenares. Zij portret-
teert al sinds 1978.

"Ik doe dit werk nog graag. Heeft
ook te maken doordat ik de ver-
schillende technieken gebruik. Zo
blijft het voor mijzelf tenminste
ook leuk", zo zegt Kiki die jaarlijks
op zo'n vijftien kunstmarkten in
Nederland present is. 'Het is jam-
mer dat het juist vandaag regent,
maar het frustreert mij beslist
niet hoor', zo voegde zij er lachend
aan toe.

CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgen-
de keer is op donderdag 22 au-
gustus a.s.

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze con-
tact te leggen met de leden van de
CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke za-
ken.

Iedereen die dat wil kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor

zichzelf danwei namens een ver-
eniging of instantie. Het is wense
lijk, dat men zich van tevoren tele
fonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid
en in ieder geval diegene van de
CDA-fractie aanwezig is, die het
betreffende onderwerp in zijn por-
tefeuille heeft.

Het spreekuur iŝ  op donderdag-
avond 22 augustus a.s. op het
Gemeentehuis. Om zich vooraf
telefonisch te melden dient men
contact op te nemen met Ab Boers
(fractievoorzitter CDA).

Veel belangstelling
bij Openluchtdienst
Vorige week zondagochtend
4 augustus waren de leden van
de Evangelisatiecommissie van
de Hervormde en Gereformeer-
de Kerk samen met diverse vrij-
willigers al vroeg in de weer om
het grasveld achter kasteel Vor-
den bij de Lodewijkslinde in ge-
reedheid te brengen voor de ge-
plande openluchtdienst die tra-
ditioneel ieder jaar op deze
plek wordt gehouden.

Bij de aanvang van de werkzaam-
heden keek men nog tegen een
loodgrijze lucht aan maar geluk-
kig had het KNMI voor de eerste
uren van de dag droog weer voor-
speld dus hoefde er niet uitgewe-
ken te worden naar de Dorpskerk.
Gaandeweg de werkzaamheden
werd het steeds lichter en bij de
aanvang van de dienst was de hè
mei geheel open met een bijna
strakblauwe lucht.

Een opvallend groot aantal men-
sen, waaronder veel vakan tiegas-
ten en mensen uit de regio waren
naar deze fraai gelegen plek bij de
Lodewijkslinde gekomen.

De dienst was zo in elkaar gezet
dat er voor het elk wat wils was. Zo
stonden er mooie en bekende sa-
menzangliederen met een rijke in-
houd op het programma, afkom-
stig uit diversfe bundels. Ook voor
de kinderen was er genoeg te bele-
ven tijdens de dienst. Het geheel
kreeg verder nog een internatio-
naal tintje doordat er jongeren uit
de Verenigde Staten aanwezig wa-
ren die op uitnodiging van Opera-
tion Friendship enkele weken in
de omgeving vertoeven. Voor de al-
lerkleinsten was er kinderopvang
geregeld bij het koetshuis zodat
een ieder van jong tot oud met de
dienst kon meedoen.

De muzikale begeleiding was in
handen van de (bijna) vaste orga-
nist van de Evangelisatiecommis-
sie in de persoon van dhr. W. Kui-
pers uit Apeldoorn die zijn eigen
orgel/keyboard had meegebracht.
Hij werd terzijde gestaan door
twee trompettisten van de Christe
lijke muziekvereniging 'Crescen-
do' uit Hengelo (Gld.) namelijk
Erik Maalderink en Hendrik Jan
Klein Gotink. Het muzikale trio
was goed op elkaar ingespeeld en
wisten op voortreffelijke wijze de
samenzang te begeleiden en

brachten ook nog een aantal mu-
zikale intermezzo's ten gehore
wat zeer gewaardeerd werd door
de aanwezigen.

Voorganger was dhr. G. Beking uit
Enschede. Hij is al vaker hier ge
weest en was graag bereid om,
zoals hij zelf zij weer naar de parel
van de Achterhoek (Vorden) te ko-
men; hij die zelf uit het Jeruzalem
van de Achterhoek (Aalten) afkom-
stig is. Hij ging nader in op het
thema van de openluchtdienst
'Ontmoetingen onderweg' over de
ontmoeting met Jezus dat onver-
gankelijk leven brengt tot over de
dood heen.

Streekradio Achterhoek FM was
'live' aanwezig zodat een ieder die
niet in de gelegenheid was de
openluchtdienst bij te wonen op
deze manier alles rechtstreeks via
de radio kon volgen. Kerktelefoon
luisteraars van de Hervormde en
Gereformeerde Kerk en bewoners
van 'de Wehme' hadden een litur-
gie van de dienst thuis gekregen.
Ook de jongeren hadden nog een
actie (verkoop van o.a. zakjes
snoep) om met de opbrengst hier-
van nieuwe cd's te kunnen kopen
voor het radioprogramma No
Nonsense van Achterhoek FM. De
jongeren toonden zich na afloop
zeer tevreden want in een mum
van tijd was de gehele voorraad
verwisselt van eigenaar.

Verder waren er bloemen die door
de aanwezigen naar een zieke kon-
den worden gebracht en er was
eveneens een bloemstuk voor een
van de Vordense tehuizen. Er wer-
den ook diverse cassettebandjes
besteld van de dienst.

Na afloop werd er ruimschoots ge
bruik gemaakt van de mogelijk-
heid om na te praten, onder het
genot van koffie en fris. De Evan-
gelisatiecommissie kan al met al
terugzien op een zeer geslaagde
zomeropenluchtdienst en gezien
de vele positieve reakties zal er on-
getwijfeld volgend jaar weer een
openluchtdienst op deze lokatie
op het programma worden gezet.

De eerstvolgende activiteit van de
Evangelisatiecommissie is het wel-
bekende en succesvolle 'Vorden
zingt' op zondagavond 25 augus-
tus in de Vordense Dorpskerk

PC de Graafschap
Zaterdag 10 augustus was er een
ponyconcours in Barchem daar be
haalde Marieke Rouwenhorst met
Kaylie een 2e prijs in de klasse B,
cat. C met 166 punten en een Ie
prijs met het springen in de klasse
B. Tessa Roelofs met Droopy een 3e
prijs in de klasse B, cat. C. Lieke
Beunk met Simba een 4e prijs in
de klasse B, cat. C. Paulien Kou-
wenhoven met Navaro een 2e prijs
en een 3e prijs in de klasse LI, cat.

E met 166 punten en 161 punten.
Carlijn Slijkhuis met Jungfrau een
2e prijs en een Ie prijs in de klasse
M2, cat. E met 162 punten en 156
punten. Lisanne Schippers met Pi-
cu een 3e prijs in de klasse L2, cat.
E met 169 punten en een 3e prijs
met het springen in de klasse M,
cat. E. Bixie: Sebastiaan Hamer
met Yvonne Ie prijs in de klasse A.
Linda Berenpas met Jasmine een
Ie prijs in de klasse BI.
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen
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ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT

UCHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,
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TE L (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 37 13 23



Gerard Gr even:

Telkens opnieuw een uitdaging
om het internationaal Kuijpertoernooi
finanfïcieel en sportief rond te krijgen'

o I • ti e varia

D-spelers van Willem II ook in Vorden van de partij

Het blijft voor een leek een wat
ongewone constructie, een toer-
nooicommissie met twee voor-
zitters, zoals dat bij de organi-
satie van het" Wim Kuijper" in-
ternationaal jeugdvoetbaltoer-
nooi voor D-teams het geval is.

Een toernooi dat zaterdag 17 en
zondag 18 augustus op de velden
van de voetbalvereniging "Vorden"
wordt gehouden. Genoemde con-
structie is voor Gerard Greven, één
van de twee voorzitters een nor-
male gang van zaken. Met hem
hadden we een gesprek over dit in
binnen-en buitenland zeer gere-
specteerd toernooi. ( De andere
voorzitter William van der Veen
kon daar vanwege vacantie niet bij
aanwezig zijn, red.)

Gerard Greven: Het "Willem Kuij-
pertoernooi" heeft jarenlang in de
persoon van Jan Borgonjen een
voortreffelijke toernooivoorzitter
gekend. Gedurende drie jaar heb
ik, zoals men dat noemt in de or-
ganisatie "meegelopen". Toen Jan
Borgonjen besloot zijn functie
neer te leggen, gaf hij aan "jij
wordt mijn opvolger". Ik wilde die
taak wel op mij nemen, maar be-
slist niet alleen. Daar komt zoveel
bijkijken, dat hou je niet voor mo-
gelijk. Ik kende William van der
Veen goed. Hij is leider van het
voetbalteam bij "Vorden" waarin
ook mijn zoon speelt. Dus vandaar
twee voorzitters.

De taken hebben zich automa-
tisch gescheiden. William werkt
bij een bank, dus eigenlijk logisch
dat hij het financiële gedeelte voor
zijn rekening neemt. Dat is bij
hem in goede handen. Ik hou me
meer bezig met de benadering en
de contacten met de clubs, het P.R.
gedeelte e.d. Daarnaast hebben we
een toernooicommissie van in to-
taal 7 personen. Deze commissie
verricht ook bergen werk en niet
te vergeten, eigenlijk het allerbe-
langrijkste de vele vrijwilligers die
het komend weekend in touw zijn.
Zonder deze vrijwilligers kun je
een toernooi van deze omvang op
je buik schrijven", zo zegt Greven.

De sfeer binnen de organisatie is
goed. Zo goed dat Jan Borgonjen,
twee jaar naar zijn afscheid,
"heimwee" kreeg en hij thans
weer deel uitmaakt van de toer-

nooicommissie. "Daar zijn we
hartstikke blij mee want Jan is on-
ze man richting sponsors. Zonder
sponsors kun je een toernooi als
dit ook vergeten. Vandaar ook dat
de organisatie op haar beurt veel
voor de sponsors doet. Adverten-
ties, radio en T.V. reclame bij Om-
roep Gelderland", aldus Gerard
Greven.

Zonder in details te treden liet
Greven wel doorschemeren dat de
organisatie van een dergelijk toer-
nooi vele tienduizenden euro's
kost. Zegt hij: "Het is telkens op-
nieuw een uitdaging om het Kuij-
pertoernooi zowel financieel als
sportief gezien, rond te krijgen. En
dat lukt ons nog steeds". Momen-
teel zit de organisatie in Vorden in
feite met een luxe probleem. De
toernooicommissie moet zelfs
clubs teleur stellen, omdat er geen
plaats meer is.

"We handhaven nog steeds de for-
mule van zes Nederlandse clubs (
inclusief "Vorden") en vier buiten-
landse clubs. Uitbreiding van het
aantal clubs geeft technische pro-
blemen. Zo zou je er tenminste
één speelveld bij moeten hebben.
Dat zou nog wel kunnen door bij-
voorbeeld de vrijdag erbij te be-
trekken. Maar dan doemt een an-
der probleem op. Waar halen we
de vrijwilligers vandaan? Nu zijn
er zo'n 70 man twee dagen met
het toernooi bezig, drie dagen is
teveel van het goeie", aldus Gerard
Greven.

De belangstelling van de clubs uit
het betaalde voetbal om in Vorden
te kunnen meedoen, heeft alles te
maken met het hetgeen zich mo-
menteel in de bedrijfstak betaald
voetbal afspeelt. De betaalde clubs
( ook in het buitenland) moeten
vrijwel allemaal het budget naar
beneden bijstellen. De oorzaak is
veelal de (te) hoge salariskosten
van de spelers. Vandaar ook dat de
transfermarkt dit jaar zo rustig is.
De clubbestuurders zullen overi-
gens de hand in eigen boezem
moeten steken, want zij zijn dege-
nen die de salarissen regelen!

Gerard Greven: "Dat betekent dat
de clubs meer nog dan voorheen,
zijn aangewezen op de jeugd. Dus
meer geld en tijd in de opleiding
van talentvolle jeugdspelers stop-

pen. Vandaar ook dat Ajax, PSV en
Feijenoord zich graag met elkaar
meten om te kijken hoe men er
ten opzichte van de concurrentie
voorstaat. Bovendien weten deze
topclubs ook dat er aan het "Wil-
lem Kuijpertoernooi" sterke bui-
tenlandse clubs meedoen. De kos-
ten voor de deelnemende clubs
zijn ook nihil. Zij betalen alleen de
reiskosten zelf. De verzorging, in-
clusief huisvesting nemen wij voor
onze rekening. De voetballers en
begeleiding worden het weekend
onder gebracht in Ehzerwold. Wij
hebben daar uitstekende contac-
ten mee", zo zegt Greven.

Dit jaar is er één club die wat lan-
ger in Vorden verblijft. Het betreft
het D-team van Dynamo Kiev uit
de Oekraane. Deze spelers en bege-
leiders strijken na een busreis van
32 uur reeds op donderdag in het
achtkastelendorp neer."
Die hebben dus echt wel extra rust
nodig", aldus Gerard Greven. Voet-
balmakelaar André Golovach,
woonachtig in Duitsland, heeft
voor de contacten met Dynamo
Kiev gezorgd. (Deze Golovach be-
hartigt onder meer de zakelijke be-
langen van Valiev, die bij 'De Graaf-
schap' speelt.

Behalve het D-team van Dynamo,
zijn ook de teams van Vitesse en
üerse SK voor het eerst in Vorden
aanwezig. Het KNVB selectieteam
ontbreekt, omdat de betaald voet-
bal organisaties (B.V.O) tegenwoor-
dig zelf D-teams hebben. De KNVB
kon derhalve geen volwaardig
team op de been brengen. Schalke
'04 uit Gelsenkirchen ontbreekt
eveneens. Deze zeer populaire
Duitse club krijgt jaarlijks zoveel
uitnodigingen dat ze geen "gaat-
je" konden vinden om in Vorden
te komen. Vancouver uit Canada
was vorig jaar, zoals toen al afge-
sproken, éénmalig van de partij.

Deelnemende teams zijn derhalve:
Ajax, Bayern Leverkusen, Dynamo
Kiev, Feijenoord, Lierse SK, Mid-
dlesbrough F.C., PSV, Vitessen, Wil-
lem II en "Vorden". Tijdens het
toernooi aandacht voor het pro-
ject "Clini Clowns" ( zo gaat bv.van
elke toegangskaart euro 0,50 naar
de "Clowns") Daarnaast is de poli-
tie met een project aanwezig waar-
bij de normen en waarden rond-
om het voetbalveld centraal staan.

Zaterdag 3 augustus
Er is middels de lasergun gecon-
troleerd op snelheid op de Vorden-
seweg. In totaal zijn 60 voertuigen
gecontroleerd. De hoogst gemeten
snelheid was 97 km/h.

Dinsdag 6 augustus
Bij een café aan de Dorpsstraat is
een poging tot inbraak gedaan. De
dader heeft geprobeerd het raam
middels een schroevendraaier te
forceren. Vervolgens heeft hij een
raamboompje geforceerd en heeft
vermoedelijk via het bovenlicht
naar binnen willen klimmen. Hij
zal geschrokken zijn van het ge-
blaf van de hond en is er vandoor
gegaan. Er wordt niets vermist. In
de omgeving zijn meerdere pogin-
gen tot inbraak gedaan.

Op de Hengeloseweg heeft zich
een aanrijding voorgedaan tussen
een ree en een personenauto.

Woensdag 7 augustus
Tussen 13.45 en 14.45 uur is op de
Ruurloseeg gecontroleerd op snel-
heid middels de lasergun. In totaal
zijn er 8 processen verbaal opge-
maakt voor te hard rijden. De
hoogst gemeten snelheid was 56
km/h.

Er is ingebroken in een kantoor-
unit van de gemeente Vorden. In
bijna alle ruimten zijn de laden

doorzocht. Of er iets vermist wordt
is op dit moment nog niet te zeg-
gen.
Bij een tandartsenpraktijk aan de
Stationsweg is een insluiper bin-
nen geweest. Uit de praktijk is een
geldkisjte weggenomen.

Er heeft zich een aanrijding voor-
gedaanx tussen twee personen-
auto's. De bestuurder van de voor-
ste auto wilde afslaan om naar het
Shell station te gaan. De achterop
komende auto zag dit te laat en
botste achterop zijn voorganger.
Hierdoor ontstond een aanrijding
met alleen materiele schade.

Donderdag 8 augustus
Er is een poging tot inbraak ge-
daan bij een bedrijf dat gevestigd
is aan de Hengeloseweg. Er is een
ruit van een serredeur vernield,
waardoor een sluiting kon worden
ontgrendeld. Hierdoor kon men
naar binnen. Hierna kwam men
voor een andere deur waarvan
men de scharnierpunten heeft
verwijderd. De deur kon er niet
worden uitgehaald doordat deze
beveiligd was middels dieven-
klauwen.

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

GENDA V O R D E N
Iedere dag:

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

AUGUSTUS
14 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
17-18 Int. voetbaltoernooi D-pupil-

len, W Vorden
18 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijden
18-22 Country Living Fair bij Kas-

teel Vorden

19 NBvPlattelandsvrouwen,
Fietstocht vanaf Kerkplein

20 Klootschieten, start bij de Vor-
dense Pan

20 Avondrondleiding in Pinetum
De Belten

21 ANBO Klootschieten, camping
Kleine Steege

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

dense Pan
27 Avondrondleiding in Pinetum

De Belten
28 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege

Graafschaprijders in hondeweer
naar het Teutoburgerwoud
De deelnemers aan het twee-
daags toergebeuren dat de toer-
commissie van 'De Graafschap-
rijders' het afgelopen weekend
organiseerde zullen nog lang
over deze tocht napraten.

Bij het vertrek in Vorden, zater-
dagmorgen, was het al slecht weer.
Een motorrijder laat zich echter
niet door een buitje uit het veld
slaan, maar de lol ging er wel af
toen in de buurt van Osnabruck
hoosbuien doorrijden bijna onmo-

gelijk maakte. Toch kwamen de rij-
ders uiteindelijk zonder kleer-
scheuren op de plaats van bestem-
ming Bad Piermont aan.

Hier kreeg de heer Lemstra uit Fra-
neker de prijs overhandigd voor de
verst komende deelnemer. Zijn
echtgenote kreeg een dergelijke
prijs bij de dames overhandigd.

De motorclub M.C. Lievelde kreeg
de prijs voor de club met het
grootst aantal deelnemers.

Veilinghuis
De Wereld
Van Cohen

GEVRAAGD:
INBRENG VAN KUNST EN ANTIEK

voor onze bijzondere septemberveiling.

GRATIS TAXATIE - GROTE OBJECTEN OOK BIJ U THUIS.
Attentie: laatste inbrengdata is zaterdag 17 augustus.

Mr. H.F. de Boerlaan 21107, Deventer
Telefoon (0570) 62 79 90 - www.veilingdewereld.com

Veiling: 1 t/m 6 september.
Kijkdagen: 30, 31 augustus en zondag 1 september.



prolink.nl
the internel: professionals

Zutphen - Doetlrtchem - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

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

Schrijf nu In voor do cursussen!
voor particulier «n «n b*drijv*nl

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

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nadorland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: O575 - 441344

VRIJMARKT
zaterdag 24 augustus en

ANTIEKMARKT
woensdag 28 augustus

Rijksstraatweg
Warnsveld

"Even uit die
rotsituatie"

Steun de kindervakanties
van Jantje Beton

leder jaar zitten er zo'n 350.000 kinderen de
hele zomer thuis, omdat er bijvoorbeeld thuis
geen geld is om op vakantie te gaan. Speciaal
voor hen betaalt Jantje Beton kindervakanties.
Daardoor kon bijvoorbeeld Jimmy, die na de
scheiding van zijn ouders in een Blijf-van-mijn-
Lijfhuis verbleef, toch nog op vakantie. Hij
vertelt: "Het vakantiekamp was een plek voor
mij om te ontsnappen aan de rotsituatie waarin
ik zat. Op zo'n kamp kon ik dan gewoon weer
lekker een balletje trappen of met andere kin-
deren spelen. Dingen die ik in het dagelijks
leven niet kon doen. Ik keek er het hele jaar
naar uit en nog steeds bewaar ik mooie herin-
neringen aan deze vakanties."

Helpt u m*«?
Help a.u.b. Jantje Beton om zoveel mogelijk
kinderen op vakantie te laten gaan.
Bel voor meer informatie (030) 244 70 00 of via
e-mail: infoOjeugdfonds.nl. Of doneer direct
een bedrag op giro 1247 ten name van Jantje
Beton, onder vermelding van kindervakanties.
Namens alle kinderen:
hartelijk bedanktl

Pmtbus 8S233, 3S08 AE Utrecht
(030) 244 70 00 www.jeugdfonds.nl

Dit noemen we
pas opruimen!

Kijk voor nieuws
ook op:

Restanten
uitzoeken

€10,-
€15,-
€25,-

z u t p h e n

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities

Erve Kots presenteert:
(i.s.m Stone Valley Concerts/SCR)

TIM O'BRIEN
éénmalig optreden in Nederland

Actie 'Beterwater!'
wordt serieus genomen!

Op woensdag 21 augustus staat
de Amerikaan Tim O'Brien op
het grote podium van zalen-
complex Erve Kots - Eimersweg
4 te üevelde.

O'Brien's ster is hoog gerezen en
hij wordt in Amerika dan ook be-
schouwd als een superster.

Wie het werk van deze man kent
zal het hier mee eens zijn. Kathy
Mattea en Garth Brooks scoorden
hits met door O'Brien geschreven
songs.

Maar niet alleen geniet hij be-
kendheid vanwege zijn grandioos
mooie songs - ook op vocaal én in-
strumentaal gebied behoort hij tot
de allergrootsten.

In 1978 vormde hij samen met
Charles Sawtelle en Nick Forster
(later aangevuld met Pete Wer-
nick) de fameuze "Hot Rize" band,
een verzameling topmuzikanten
uit verschillende staten (New
York, West Virginia en Texas). De
band was in Amerika immens po-
pulair en genoot bekendheid door
ontelbare radio en televisie shows.

De band werd opgeheven toen O'-
Brien een contract tekende bij
RCA. In 1995 bereikte hij de Ame
ricana' hitlijst met het nummer

"Rock In My Shoe" dat vijf weken
op nummer l stond. Daarna ge
volgd door de mega produktie
"The Crossing", een CD die O'-
Brien wereldbekendheid bezorg-
de.

De CD weerspiegeld de binding die
de Amerikaanse "Ieren" nog steeds
met het groene eiland hebben.

O'Brien is echter veel meer - in zijn
muziek treft men een veelvoud
van stijlen aan die samen niet in
een bepaald vak zijn te plaatsen,
van Iers tot en met Jazz en alles
wat daar tussen zit.

Zijn platenproductie is enorm.
Naast zijn solo CD's zien we met
grote regelmaat samenwerkings-
projecten (CD's en Video's) ver-
schijnen.

TIM O'BRIEN is een fenomeen
waar alle grote artiesten graag
mee samenwerken. De multi-in-
strumentalist (gitaar, banjo, man-
doline, fiddle en meer) is ondanks
het succes altijd zichzelf gebleven,
een bescheiden, innemende per-
soonlijkheid.
O'Brien, op weg naar Denemarken
(Tonder festivalfTV-optreden) geeft
in ons land slechts één concert
(voor informatie over aanvang, etc.
zie contactje).

In januari van dit jaar riep bur-
gemeester Kamerling de inwo-
ners van Vorden op bij de Gel-
derse Waterleidingmaatschap-
pij te klagen over de slechte
kwaliteit van het veel te kalkrij-
ke leidingwater. Het kwam hem
op een vinnige telefonische re-
actie te staan van de directie
van dit bedrijf die het onbegrij-
pelijk vond dat een bestuurder
zo buiten zijn boekje ging om
het publiek op te zetten tegen
het beleid van een bedrijf dat
zo'n voortreffelijk product le-
vert. Het was een uiting van de
arrogante wijze waarop dit mo-
nopolistische bedrijf zijn afne-
mers toen behandelde.

Er is in die acht maanden veel ver-
anderd. Dat is maar voor een klein
deel de verdienste van de werk-
groep 'Beterwater!'. De verande-
ring betreft namelijk vooral de top
van de organisatie van onze water-
leverancier. Die heet na de fusie
nu Vitens en de inbreng van de
nieuwe partners, de Waterleiding-
maatschappij Overijssel NV en
Nuon Water is duidelijk en in po-
sitieve zin merkbaar. Dat blijkt uit
o.a. de volgende punten:
a er is een serieus en verhelderend
gesprek geweest tussen de werk-
groep en een drietal vertegen-
woordigers van Vitens. Voor het
eerst hebben de werkgroepleden
de indruk dat wat er wordt ge
meld ook inderdaad overeenkom-

stig de werkelijkheid is. Met ande
re woorden: het Vordense publiek
wordt niet meer met een kluitje in
het riet gestuurd,
b er is het aanbod van Vitens een
voorlichtingsavond te beleggen
voor de inwoners van Vorden om
hen te informeren over de huidige
stand van zaken en over de manier
waarop Vitens de problemen
denkt op te lossen,
c een of enkele leden van de Raad
van Bestuur zal/zullen persoonlijk
de bijna 700 'klaagbrieven' in ont-
vangst nemen, iets wat in de oude
situatie, gezien de reactie van de
directie van Waterleidingbedrijf
Gelderland, waarschijnlijk niet
het geval zou zijn geweest,
d naar aanleiding van een tip van
de werkgroep 'Beterwater!' dat in
Limburg de afnemers van het ook
veel te kalkrijke water financieel
zullen worden gecompenseerd
heeft de leiding van Vitens spon-
taan besloten te onderzoeken hoe
dit projekt in Limburg wordt gere
aliseerd. Weliswaar nog zonder er
een belofte aan te verbinden voor
de Achterhoek maar er blijkt wel
uit dat men nu echt heel serieus
met dit probleem bezig is,
e in de maand september beslissen
de bestuurders van Vitens over een
plan. Een plan waarin door middel
van de levering van voldoende
zacht water uit een nog te bou-
wen waterwinbedrijf in de ge-
meente Overbetuwe de problemen
in de Achterhoek radikaal worden

opgelost. Als einddatum wordt ge
noemd eind 2006. Daarbij is de af-
spraak gemaakt dat, als dit plan
wordt goedgekeurd, de werkgroep
'Beterwater!' steeds tussentijds zal
worden geïnformeerd over de
voortgang van het werk zodat niet
achteraf zal blijken dat de plan-
ning weer niet gehaald gaat wor-
den.

De Vordense werkgroep is blij met
de duidelijke omzwaai in de hou-
ding van onze waterleverancier.
Tevreden zijn we echter niet, want
toch nog vier en een halfjaar moe
ten leven met de ellende en de ex-
tra kosten waarvan die 700 brieven
getuigen, is te lang. Daarom wordt
gehoop dat, nu er duidelijk een er-
kenning is van de ernst van de toe
stand, er een weg wordt gevonden
om die termijn te bekorten. Zo-
lang dat niet het geval is blijft de
werkgroep 'Beterwater!' doorgaan
met de actie. Blijven 'klaagbrieven
welkom' (zie de modelbrieven bij
de bussen in de hal van Super de
Boer en van de openbare biblio-
theek). En blijven we ook in de re
gio actief met acties om in andere
gemeenten protesten los te ma-
ken. En daarvoor zijn Euro's nodig.

We hopen dat ook u daarvoor wilt
zorgen via een (bescheiden) bij-
drage op bankrekeningnummer
32.74.818.03 bij de RABO (met ver-
melding 'Aktie Beterwater!'). Be
dankt voor uw reactie!



Laatste keer: Snuffelmarkt
Toen koorvereniging Sanclust
uit Steenderen in 1982 op de
braderie in Bronkhorst haar
eerste rommelmarkt hield, kon
men nog niet vermoeden dat
daaruit een jaarlijkse traditie
zou groeien.

De braderie destijds werd georga-
niseerd in het kader van de viering
van 500 jaar stadsrechten van
Bronkhorst. Betrof het toen voor
Sanclust een enkele kraam op een
grote braderie met meerdere deel-
nemers, later namen we met alle
rommel het gehele Gijsbertplein
naast de kap in Bronkhorst in be-
slag.

Na 20 jaar wordt deze traditie stop-
gezet. Maar voordat het zover is

kan het publiek nog een laatste
keer van koopjesjacht op leuke
dingen genieten. Op zaterdagmid-
dag 17 augustus begint de laatste
snuffelmarkt. Nog een keer kan
men op het plein naast de kapel in
Bronkhorst snuffelen tussen aller-
hande spullen op zoek naar net
dat ene hebbedingetje waarnaar u
al lang zocht. Er is, zoals altijd,
voor elk wat wils.

Vanzelfsprekend stopt Sanclust
niet met zingen en nodigt men
belangstellende heren uit om het
komend seizoen, beginnend de
Ie maandag in september, eens te
komen luisteren/mee te doen op
een repetitie in het Anker te Steen-
deren. Voor meer informatie
(0575) 45 19 17 of (0575) 55 25 42.

Historisch feest weekend
in Hengelo Gld.
Het laatste weekend van augus-
tus wordt weer heel bijzonder
in Hengelo Gld. Uit ruim 10 lan-
den zullen er dan veteraan mo-
toren aan de start verschijnen
voor de internationale veteraan
motoren rally.

Alle landen vaardigen teams af die
dan strijden om de zilveren wind-
molen.
In dit 25e jubileumjaar worden er
meer dan 150 motoren van voor
1940 verwacht bij de Varsselse mo-
len net buiten Hengelo Gld.

Zaterdagmorgen 24 augustus star-
ten de eerste motoren in het cen-
trum van Hengelo Gld. nadat daar
de vlaggenparade is gehouden
door burgemeester van Beeck Cal-
koen. Rond de middag zullen de
eerste motoren een pauze houden
bij het Oude Ambachten Museum
in Wehl. In Hengelo Gld. zal bij het
Achterhoeks Museum 1940-1945
in het centrum een detachement
militaire wielrijders uit 1940 aan-

wezig zijn met hun fietsen en in
originele uniformen. Ze zullen di-
verse vaardigheden demonstreren
en ook nog liedjes uit de jaren '40
ten gehore brengen.

Op zondagmorgen 25 augustus
starten de motoren bij de Varsselse
molen en zullen dan rond het
middaguur naast het Achterhoeks
Museum 1940-1945 te bezichtigen
zijn. Het detachement militaire
wielrijders 1940 zal dan ook de he-
le dag optreden met de volgende
demonstraties: excersitie, uitbet-
aling soldij, aanmelding mobilisa-
tie, patrouille lopen, fietsonder-
houd en het zingen van Hollandse
soldatenliedjes.
Heel Hengelo staat ie dag in het te-
ken van activiteiten met veel mu-
ziek en meer dan 100 kramen op
de braderie, oude ambachten, kin-
dervlooienmarkt en een show-
band.
Het gaat weer knallen in Hengelo
Gld het laatste weekend van au-
gustus.

Centrum voor Reild
Voor de komende tijd staan er
weer verschillende Reikicursus-
sen in Eefde gepland, die wor-
den verzorgd door Lia en Jan
van 't Veen, Reikimasters in het
Usuisysteem.

Reiki kan iedereen leren ongeacht
vooropleiding of leeftijd! Het is
een eenvoudige manier om levens-
ergie door te geven via de handen
en bovendien heel gemakkelijk toe
te passen op jezelf en anderen!
Veel mensen besluiten na een va-
kantie het anders aan te gaan pak-
ken. Zo'n wens komt veelal voort

uit het vast willen houden van de
ontspanning en verkregen rust. In
ons jachtige leven een moeilijke
opgave. Reiki geeft ontspanning
en vergroot het zelfbewustzijn. Bo-
vendien heeft Reiki een positieve
invloed op lichamelijke of span-
ningsklachten. Daarom is de be
langstelling in Nederland zo
groot.
Wie meer wil weten kijkt op
www.warmehanden.nl of haalt
een folder uit de bibliotheek op. Of
vraag vrijblijvend informatie aan
bij Centrum voor Reiki, 0575-
513380.

Rotterdamse voor
zestigste achtereenvolgende
jaar in Achterhoek

Afgelopen week bracht me-
vrouw Jo Boddingius uit Rotter-
dam voor het zestigste achter-
eenvolgende jaar een bezoek
aan de familie Lenselink in Vor-
den en de familie Wolsink aan
de Binnemansdijk in Ruurlo.

Jo Boddingius (79) bracht samen
met haar vader Piet en haar moe
der Cor als negentienjarig meisje
in 1942 voor het eerst een bezoek
aan de familie Lenselink aan de
Beunkstege in Linde. Jo was, sa-
men met haar ouders, per fiets in
het Vordense buitengebied te-
rechtgekomen. "Vorden profileer-
de zich in die jaren ook al als een
rustiek vakantieoord waar het
goed toeven was", zo weet Jo zich
te herinneren. "Bij de beter gesitu-
eerden was Hotel Bakker toen al
zeer bekend en natuurlijk was het
Achtkastelendorp voor de oorlog
al een geliefd oord voor mensen
die van rust hielden." De eerste
kennismaking met de familie Len-
selink beviel de Rotterdamse fami-
lie zo goed dat besloten werd om
ook het daaropvolgende jaar weer
een bezoek te brengen aan het ge-
zin dat gastvrijheid hoog in het
vaandel had staan. "We leefden in
de beginjaren gewoon bij Herman
en Hanna Lenselink en de kinde-
ren Jan en Hentje over de vloer. In
de 'zondagse' kamer werd een ex-

tra bed gezet en klaar was kees.
Voor zowel mijn ouders als de fa-
milie Lenselink was het natuurlijk
een openbaring om met geheel an-
dere mensen contact te onderhou-
den dan met mensen uit hun di-
recte leefomgeving", blikt Jo terug.
Aanvankelijk werden tijdens op de
terugreis ook wel eens aardappe-
len, eieren en roggebrood meege-
nomen om de minderbedeelden
daarmee te verblijden, maar na de
oorlog werd dat allengs minder.
"We hebben altijd lief en leed met
elkaar gedeeld', zegt Hentje Wols-
ink-Lenselink (67) die zich de eer-
ste kennismaking met Jo en haar
familie nog wel kan herinneren.
"Ze hielpen zelfs mee met de oogst
van de rogge", zegt Hentje's broer
Jan (71) die nooit vergeet dat na de
oorlog al snel een tegenbezoek
werd gebracht aan Rotterdam. "Ik
vergeet nooit toen we voor de eer-
ste maal bij oom Piet in Rotterdam
waren dat hij mij meenam naar
Feijenoord. Als Achterhoekse boe
renjongen was ik nog nooit in een
grote stad geweest, laat staan in
een voetbalstadion. Dat allereerste
bezoek heeft toen zoveel indruk
op mij gemaakt dat het nooit uit
mijn geheugen is gewist." Al vrij
snel na de oorlog kwam de vriend
van Jo ook mee naar de Achter-
hoek. Jo vertoefde jaarlijks altijd
wel een paar dagen in Vorden en

nadat Hentje in Ruurlo was ko-
men wonen bracht Jo ook steevast
een bezoek aan Ruurlo. Hentje
kan zich uit de beginjaren ook nog
herinneren dat ze altijd een krant
moest halen voor het Rotterdamse
gezin. "Ik fietste dan naar Hengelo
of Vorden om het Algemeen Dag-
blad te halen, want de regionale
krant verscheen toen nog niet elke
dag." Afgelopen dagen was Jo dus
voor het zestigste achtereenvol-
gende jaar te gast bij de families
Lenselink en Wolsink. Ze werd de
ze keer met wat extra feestgetrom-
mel verwelkomd en werd verrast
met een mooie roos op haar re
vers. "Want ik vind het wel bijzon-
der datje al zolang met elkaar ver-
keert", aldus Hentje die voor deze
gelegenheid enkele oude foto's uit
de kast heeft opgeduikeld. "Zie
hier eens. I Her staat Jo met haar fa-
milie en ons voor de boerderij in
Linde", zegt Hentje in onvervalst
dialect, dat Jo na al die jaren niet
woordelijk verstaat. "Maar ik kan
het toch goed volgen als er onder-
ling niet te snel wordt gepraat."

Jo hoopt nog tot in lengte van ja-
ren te gast te mogen zijn in Vorden
en Ruurlo. "De gastvrijheid en de
mentaliteit van de mensen hier
spreekt mij na al die jaren nog
steeds aan", besluit Jo Boddingius
haar relaas.

Verhalen en muziek
Theater Onder de Molen in Vor-
den biedt woensdagavond 14
augustus weer een zeer geva-
rieerd programma onder de
noemer Verhalen en muziek'.
Nieuw op het programma is
een optreden van klassiek gita-
rist jan Guichelaar.

Ze zijn er woensdagavond alle-
maal. De schrijver Peter Hoefna-
gels zal een verhaal vertellen uit
CCn van zijn laatste romans, ter-
wijl goochelaar Wim Hooghiems-
tra speciaal ter gelegenheid van
het 10-jarig jubileum van het
theater enkele nieuwe trucs aan
zijn optreden heeft toegevoegd.
Ook de Achterhoekse verhalenver-
telster Diny Hiddink is van de par-

tij. Zij vertelt enkele hilarische ver-
halen die ze voor het grootste ge
deelte zelf geschreven heeft. Caba-
retier Peter Besselink maakt de
avond compleet en heeft door
middel van zijn wondertelefoon
contact met niemand minder dan
Herman Brood.
Peter Hoefnagels zal ook nog enke
Ie jazznummers zingen. Hij wordt
daarbij bijgestaan door theateror-
kest The Mills Fathers. Dit orkest
bestaat woensdagavond uit Jan Ha-
gendoorn (piano), Jan Grotenhuis
(bas) en Tony Toots' Fraas (accor-
deon). Theater Onder de Molen is
gevestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden. Kaarten kunnen van tevo-
ren worden gereserveerd via de re
serveerlijn of de plaatselijke VW.

Cloud Tapureta demonstreert
in kasteeltuin Ruurlo
Op zaterdag 17 augustus geeft
de Afrikaanse beeldhouwer
Cloud Tapureta een demonstra-
tie in de Ruurlose kasteeltuin.

Hij laat zien welke handelingen
nodig zijn om uit een stuk serpen-
tijn een mooi afgewerkt beeld te
maken. Tapureta woont en werkt
in het kunstenaarsdorp Tengenen-
ge in Zimbabwe, honderdenvijftig
kilometer ten noorden van de
hoofdstad Harare. Prachtige beel-
den uit die kunstenaarskolonie
worden al sedert medio juli geëx-
poseerd bij Huize Ruurlo op initia-
tief van de KunstKring Ruurlo. De

publieke belangstelling is groot;
de verkoop (door de Wageningse
stichting African Art Promotion)
loopt eveneens goed.

Serpentijn is een vrij zachte steen-
soort, die tamelijk gemakkelijk te
bewerken is. Alle in de tuin ten-
toongestelde Afrikaanse beelden
zijn gehouwen uit dit materiaal,
een natuursteen die in grote hoe
veelheden voorhanden is in de om-
geving van Tengenenge. Heel goed
is te zien dat serpentijn een grote
variatie in kleur vertoont. Bij het
bewerken ervan blijken er toch
ook grote verschillen in hardheid

te bestaan. Tijdens de demonstra-
tie kunnen belangstellenden leren
welke gereedschappen men het
best kan gebruiken om serpentijn
te bewerken, en op welke manier
een beeldje moet worden afge
werkt. Een uitgebreide folder over
Tengenenge is verkrijgbaar in
Reurles Huus, Wildenborchseweg
15, bij Studio Contact aan de Bar-
chemseweg en bij de VW Ruurlo
aan het Kerkplein.

Heeft u meer informatie nodig?
De KunstKring Ruurlo is meestal
bereikbaar op de telefoonnum-
mers 0573^52075 of 430876.



tenten op in
Slagharen
Dat clownstrio The Shepperds deze
zomer in Attractiepark Slagharen
optreedt is bijzonder. De rasartiesten
vertoonden hun kunsten vooral in het
buitenland.
Nu zijn ze in de zomermaanden in
Attractiepark Slagharen te vinden.
Niet om van een welverdiende vakantie
genieten, maar om de bezoekers van het
attractiepark aan het huilen te krijgen.
Huilen van lachen.

The Shepperds besloten na een zegetocht door
Europa om hun tenten weer in Nederland op
te slaan. Hun oog viel op het Circustheater
van Slagharen als podium, of beter gezegd
piste, om hun kunsten te vertonen. In het
attractiepark vermaken The Shepperds dage-
lijks jong en oud met humor, maar ook met
emotie.
Een aantal succesvolle shows is dit jaar in
Slagharen gehandhaafd. Wie van een voorstel-
ling van rust en stemming houdt, kan een
bezoek brengen aan de Musical Fountains.
Kleurrijk uitgelicht water beweegt hierbij op
het ritme en de klanken van muziek. Iets alle-
daags als water blijkt dan garant te staan voor
een sfeervolle show.
Voor mensen die houden van actie is in het
video-stunttheater een spectaculaire film 'te
zien'. Bezoekers hebben niet het idee dat ze
kijken naar een film. Door de projectiemethode
li jkt het alsof ze zelf een hoofdrol spelen en
een auto besturen tijdens bloedstollende achter-
volgingen of achter de stuurknuppel van een
helikopter zitten.

Digitaal
Slagharen

altijd
bereikbaar

Attractiepark Slagharen is dag en nacht
vanuit je eigen huis te bezoeken.
Het gezelligste park van Nederland is
namelijk digitaal te bereiken via
www.attractiepark-slagharen.nl.

Door de jaren heen is Slagharen uitgegroeid
tot het meest complete park voor iedereen,
jong en oud. De nieuwe website geeft een
overzicht van die veelzijdigheid. Zo worden
onder meer verblijfsaccommodaties, shows,
attracties en groepsreizen behandeld.
Ook worden Internetgebruikers op de hoogte
gehouden van het laatste Slagharennieuws,
internetkortingen en speciale aanbiedingen.
De website geeft verder informatie over de
route naar Slagharen met auto en openbaar
vervoer.

Wie geïnteresseerd is in de historie van
Attractiepark Slagharen, kan ook de website
www.attractiepark-slagharen.nl bezoeken. De
transformatie van kleinschalige voorziening
met 24 vakantiehuisjes tot internationaal
bekend attractiepark en centrum voor
verblijfsrecreatie wordt uit de doeken gedaan.
Wie van computerspelletjes houdt, moet zeker
de internetsite bezoeken. Diverse spelletjes
zijn op de site te vinden. Ook is de chatbox
op deze pagina in trek. Kinderen gebruiken
deze mogelijkheid om alvast vakantievrienden
te maken, voordat ze vakantie komen vieren
in Attractiepark Slagharen.

Attractiepark Slagharen heeft een
bijzondere familie-attractie:
Mine Train. Deze unieke trein neemt
de passagiers mee naar de tijd van
het Wilde Westen.

Mine Train staat voor een groot wildwest
avontuur voor het hele gezin. Big Diamond
Mining Co. heeft zich jaren geleden terugge-
trokken uit de diamantindustrie. De mijn was
onrendabel. Een zakenman kreeg een bijzon-
der idee om de mijn een tweede leven te
geven. De goederentrein vervoert daarom nu
geen diamanten, maar toeristen. Het traject is
gelijk gebleven. Dat betekent dat het geen
pleziertocht over een kaarsrechte spoorlijn is.
De mijnwerkers moesten vroeger immers om
de diamanten heen graven.
De toeristen genieten van de tocht over onre-
gelmatig terrein. En soms zien de inzittenden
van Mine Train een schittering. Was dat
gezichtsbedrog, weerkaatsing van het zon-

Toeristen vervangen
diamanten in trein
licht of hebben de mijnwerkers jaren geleden
een kostbare schat over het hoofd gezien?
Alleen een nieuwe rit door de mijn kan het
antwoord geven.
Met Mine Train trekt Attractiepark Slagharen
de historische lijn in meerdere opzichten
door. Ieder jaar wordt het aanbod verder ver-
breed, zodat Slagharen het meest complete
park voor iedereen bli jf t . Voor jong en oud.
Om dit te bereiken zit het attractiepark vol
tegenstellingen. Droog en nat, razendsnel en
een nostalgische snelheid zijn slechts een
tweetal voorbeelden. Bij iedere nieuwe aan-
winst wordt altijd gekeken naar het totaal-

beeld. Doel was en is om een zo compleet
mogelijk aanbod te creëren met voor elk wat
wils.
Eerder deed Attractiepark Slagharen dat
onder meer met de komst van Wild West
Adventure, een indoorattractie voor het hele
gezin. Wie in Wild West Adventure stapt,
gaat terug in de tijd. Terug naar het woeste
Wilde Westen. Natuurlijk worden een india-
nendorp en een prairie aangedaan. Maar ach-
ter elke hoek wacht een verrassing. Wild
West Adventure is niet griezelig, wel avon-
tuurl i jk . Een attractie voor het hele gezin
waarbij alle zintuigen worden aangesproken.
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Attractiepark Slagharen houdt samen met deze
krant een prijsvraag voor kinderen tot en met
twaalf jaar. Er zijn tien speciale toegangskaar-
ten te winnen. De winnaars kunnen hiermee,
samen met drie familieleden, een dag gratis
gebruik maken van het zwembad en de attrac-

ties van Slagharen en ook het bezoek aan de gevonden. Schrijf je oplossing op een kaart en
diverse shows is kosteloos.Wat moet je doen
om één van de prijzen te winnen? Bekijk eerst
de afbeeldingen goed. Probeer daarna om met
behulp van de aanwijzingen de goede tekst te
vinden en je hebt de oplossing van de rebus

R E B U S

stuur die (voorzien van naam, adres en leeftijd)
binnen twee weken naar het kantoor van deze
krant.
De prijswinnaars worden binnenkort bekend-
gemaakt.

TOP TIEN MEEST FAVORIETE ATTRACTIES
Attractiepark Slagharen telt meer dan veertig attracties met voor elk wat wils.
Dus attracties voor jong en oud, droog en nat en adrenaline verhogend tot ver-
maak voor de hele familie. Bij iedere nieuwe aanwinst wordt altijd gekeken naar
het totaalbeeld. Doel was en is om een zo compleet mogelijk aanbod te creëren met
voor elk wat wils. Attractiepark Slagharen vroeg dit jaar aan zijn bezoekers welke
attracties bij hen favoriet zijn. Uit die gegevens werd een top tien samengesteld.

sensationele vlucht gemaakt. De vlucht van
The Eagle is ook een onvergetelijk schouw-
spel voor mensen die liever met beide benen
op de grond blijven staan.

7. PAARDENCARROUSEL
Plezier voor jong en oud. Paarden bewegen
zich, begeleid door sfeervolle muziek, op een
grote carrousel. Genieten voor kinderen en
nostalgie voor ouderen.

8.CHUCKWAGON
Vliegende huifkarren boven Slagharen.

9. HARI KIRI BAAN
Voor de avonturiers. Durfals kunnen met een
survivalbootje naar het begin van de Hari Kir i
baan trekken om daarna te proberen deze
waterglijbaan te bedwingen.

10. REUZENRAD
Het Reuzenrad is nog steeds een hoogtepunt
van Slagharen. Deze attractie brengt bezoe-
kers vijftig meter boven het park en geeft hen
een schitterend uitzicht over het recreatiepark
en de verre omgeving.

1. WILD WEST ADVENTURE
Een avontuurlijk boottocht door het nog niet
ontdekte Wilde Westen. Je komt langs krijgs-
lustige indianen, brandend water en vergeten
goudzoekers.

2. MINE TRAIN
Hoe een oude diamantmijn een tweede leven
krijgt als toeristische topattractie.

3. KID'S COUNTRY
Overdekt speelparadijs voor de jongste bezoe-
kers van Attractiepark Slagharen met junior
attracties als een kleinere uitvoering van
schommelboot Piraat, een waterspeeltuin en
klim- en klauterbouwwerken.

4 WILDWATERBAAN
Een boottocht voor het hele gezin. Maar dan
wel over een woeste rivier. Onderweg wach-
ten twee afdalingen naar het kolkende water.

5. SUPERACHTRAAN LOOPING STAR
Een westerntrein klimt naar 29 meter hoogte
om vervolgens met negentig kilometer per uur
naar beneden te razen. Onderweg gaat het
gevaarte ook nog door een duizelingwekken-
de looping.

6. THE EAGLE
Deze attractie brengt bezoekers vliegensvlug
naar nieuwe hoogtes. Op tientallen meters van
de grond wordt vervolgens een verrassende en



augustus

Gelderse Kampioenschappen,
een evenement van allure in Lichtenvoorde!

PROGRAMMA
Zaterdag 17 augustus

Voor de paardenliefhebber is er in
de weekenden van 17 augustus als-
mede 23 en 24 augustus 2002 vo-
lop paardenplezier te beleven. In
Lichtenvoorde zullen alsdan de
Gelderse kampioenschappen voor
pony's en paarden worden gehou-
den. Aan de Europaweg is een eve-
nemententerrein ingericht met 3
springringen en maar liefst 16 rin-
gen voor de dressuur.

De ruim 400 deelnemers kunnen
zich meten tijdens het pony- resp.
paardspringen en de dressuur. In
beide disciplines zijn de kopstuk-
ken van Gelderland vertegenwoor-
digd. Beide disciplines zijn specta-
culair te noemen. Gelderland
staat in de landelijke competitie
hoog gekwalificeerd. De gemeente
Lichtenvoorde is dan ook blij dat
zij dit jaar de organisatie heeft
kunnen ondersteunen in de opzet

09.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
14.30 uur

van het evenement. Het evene
ment was in 2001 toebedeeld aan
ponyclub de Schansruiters, maar
is vanwege de MKZ-crisis niet
doorgegaan.
Dit jaar viert de Landelijke
Rijvereniging Zieuwent-Harreveld
haar 50-jarig jubileum en mocht
daarom de organisatie van de
Gelderse Kampioenschappen voor
paarden organiseren.

De krachten zijn gebundeld en te
zamen is men al bijna een jaar
met de voorbereidingen bezig ge-
weest. De organisatie heeft ten vol-
le beseft dat de veiligheid van zo-
wel de deelnemer als bezoeker,
één van de vereisten is voor een
succesvol evenement. De politie
heeft geadviseerd met betrekking
tot de verkeersmaatregelen en de
brandweer inspecteert de veilig-
heid en de inrichting van het eve

nemententerrein. De families
Manschot en Paul hebben hun
gronden beschikbaar gesteld en
vele vrijwilligers zetten zich geza-
menlijk in om dit evenement suc-
cesvol te laten verlopen. Ik wil een
compliment maken naar iedereen
die op welke wijze dan ook bij de
voorbereidingen en de realisatie
van deze kampioenschappen be-
trokken is geweest.

Al met al een evenement van allu-
re waarmee Lichtenvoorde weder-
om op de kaart wordt gezet.

Ik wens de deelnemers sportieve
kampioenschappen toe en u allen
die het evenement bezoekt veel
kijkplezier.

R. van Rijckevorsel
Burgemeester van Lichtenvoorde

Dressuur, 12-, Ml-, M2-, Zl cat. E en Z2 cat D
Afdelingsdressuur
Dressuur B-, Li-, Zl cat. C/D en Z2 cat. E/E
Dressuur Tweede proef Z2-cat. D

HOOFDSPRINGRING

08.15 uur L-springen cat. D/E
11.15 uur Z- en ZZ-springen cat. D/E
13.00 uur OFFICIËLE OPENING
13.30 uur M-springen cat. D/E
16.45 uur Z- en ZZ-springen cat. D/E 2e manche
Aansluitend prijsuitreiking vier- en achttallenkampioenschap en
deelnemende verenigingen aan het ponyclubkampioenschap.

SPRINGRING1

08.00-09.00 uur Springen voor het ponyclubkamp. kl. Licht
09.00-10.00 uur Springen voor het ponyclubkamp. kl. Midden

SPRINGRING2

09.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

B-springen cat. ABC
L-springen cat. ABC
M-springen cat. C en Z-springen cat. C

Wijzigingen in het programma voorbehouden.
Prijzen aangeboden door de Regio Gelderland, kampioenslinten in de
Gelderse kleuren voor de winnaars.

Regionale Kampioenschappen van de afdeling Gelderland
In de weekenden van 17 augustus
en 23-24 augustus zullen op de {er-
reinen van de families Penterman,
Paul, Westerman en Bokkers de
eerste Regionale Kampioenschap-
pen van de afdeling Gelderland
plaatsvinden voor pony's (17 aug.)
en paarden (23 en 24aug.).
Dit jaar zijn alle paardensportbon-
den samengevoegd tot één grote
bond onder auspiciën Van de
KNHS (Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportbond), waardoor
er dit jaar voor het eerst gestreden
wordt om één kampioenschaptitel
in elke klasse. Voorheen kende de
basissport drie kampioenen in de-
zelfde discipline omdat er drie
bonden in het land een kampioen-
schap organiseerden.
In Lichtenvoorde zal er dus gestre-
den worden in de disciplines dres-
suur en springen van de beginner-
klasse B tot en met de zwaarste

klasse Z2 en ZZ. Tevens wordt er
een verenigings-kampioenschap
verreden en natuurlijk de afde
lingsdressuur (vier- en achttallen)
voor verenigingen. Ook wordt er
gestreden in het kader van het
Rabobanktalentenplan.
Ponyclub de Schansruiters en
Landelijke Rij vereniging Zieu-
went-Harreveld hebben gezamen-
lijk de kampioenschappen vanuit
de Regio toegewezen gekregen
vanwege hun jubileum. Hierbij
dient vermeld te worden dat de
Ponyclub reeds vorig jaar haar 35
jarig jubileum vierde en ter gele-
genheid daarvan ook vorig jaar
het kampioenschap zou mogen or-
ganiseren. Zoals bekend trof de
MKZ vorig jaar geheel Nederland
en dit had ook consequenties voor
de paardensport. Lange tijd was
het onzeker of er wel een kam-
pioenschap verreden zou kunnen

worden en toen uiteindelijk de be-
slissing viel dat de kampioen-
schappen doorgang konden vin-
den was het voor de organisatie
inmiddels erg kort dag geworden.
Toen de oplossing gevonden werd
in verplaatsing naar 2002 waar-
door gezamenlijk georganiseerd
kon worden hebben beide vereni-
gingen daar direct voor gekozen.
De rijvereniging van Zieuwent-
Harreveld viert dit jaar haar 50 ja-
rig jubileum en dit zal tijdens de
wedstrijden zeker onder de aan-
dacht gebracht worden.
Beide verenigingen hebben in het
verleden al eerder kampioen-
schappen mogen organiseren zo-
dat het voor veel leden inmiddels
gesneden koek is. Vorig jaar sep-
tember werd er voor het eerst ver-
gaderd en daarna zijn de verschil-
lende commissie aan het werk
gegaan. De terreincommissie

heeft in eerste instantie de groot-
ste verantwoordelijkheid want
zonder goed terrein is paarden-
sport bedrijven niet mogelijk.
Gelukkig heeft men pal naast de
Twenteroute (achter Texaco
Molendijk) een zeer geschikt ter-
rein gevonden en daar zijn wij alle
grondeigenaren dan ook zeer
dankbaar voor. Zp'n 16 hectare
grond wordt in de week vooraf-
gaande aan de ponykampioen-
schappen gereed gemaakt om vele
deelnemers, toeschouwers en ge-
nodigden te kunnen ontvangen.
Vervolgens heeft de sponsorcom-
missie het nodige werk verzet om
de financiering voor dit evene-
ment rond te krijgen want ook
zonder financiële injecties vanuit
de bedrijvenwereld is paarden-
sport bedrijven onmogelijk.
In dit katern kunt u zien welke be-
drijven ons gesteund hebben zo-

dat wij dit evenement naar
Lichtenvoorde hebben kunnen ha-
len.
De horecacommissie en de organi-
satiecommissie zorgen verder
voor de inwendige mens en voor
het tijdschema zodat u als deelne-
mer en toeschouwer niets tekort
zult komen.
Beide zaterdagen zal er om 9.00
uur in de verschillende disciplines
gestart worden. Op vrijdag de 23e
vindt voor de paarden de voorse-
lectie plaats in de klassen B, L en Z
dressuur vanwege het grote aantal
deelnemers. Op zaterdag komen
dan de besten terug voor de strijd
om de titel.

Al met al heel veel redenen om 17,
23 en 24 augustus in Lichten-
voorde te komen genieten van
pony- en paardensport, topsport
aan de basis!

Bent u het gesleep met zakken en/of balen moe?
EQUI TOTAAL EQUI TOTAAL heeft voor de particuliere en professionele

D O E T i N c H E M paardenbezitter een uniek leveringsysteem van hoogwaardige
paardenvoeders en verzorgingsartikelen.

Wij leveren kwaliteitsprodukten van o.a.:

Paardenmuesli MARSTALL thé naiurat lyifcm
Ruw voeders Verpakt kuilgras in balen van ±30 kg tot 400 kg
Strooisels o.a. Equi lin en Eco lin vlasstrooisel
Ruitersport Eskadron
Verzorgingsartikelen Leovet

Equi Totaal levert kwaliteit en service samen met kennis en ervaring.

Alles boven € 75,- wordt franco bij u thuis geleverd.

Voor nadere informatie: G.F. Massen
Tel.: 06 - 53185777 / 0314 - 331141

uwa NÏEU wi Miiywi MIEUWI
U gaat op vakantie, boedelscheiding, verblijf in het buitenland, een
verbouwing, kortom uw paard moet even tijdelijk naar een andere stal?

Neem dan eens contact op met het in de
Gelderse Achterhoek gelegen

PAARDENHOTEL*
Een luxe verblijf voor uw kostbare paard,

omringd door de best mogelijke zorg.
Ook het vervoer kunnen we voor u verzorgen.

Voor inlichtingen:

Hans Olthof - RUURLO
Tel 0573 - 453009 of 06 - 53792716
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Rabobank Talentenplan
tijdens KNHS

Regiokampioenschappen
De Rabobank en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie hebben dit
jaar een driejarig sponsorcontract ondertekend. Het Rabobank Talentenplan valt nu
onder de KNHS-vlag.
Doelstelling van het Talentenplan
is het vroeg herkennen van talen-
ten in de hippische sportdiscipli-
nes dressuur, springen en even-
ting en het zorgen voor verdere
begeleiding in de ontwikkeling
van hun talent.

Je komt in aanmerking voor het
Rabobank Talentenplan als je tus-
sen de twaalf en vijfentwintig jaar
bent en je met je paard of pony
tenminste in de klasse M (pony's
vanaf categorie D) mag starten.
Om mee te doen moet je, je kwali-
ficeren voor één van de Selectie
dagen door bijvoorbeeld het win-
nen van een Rabobank Talenten-
rubriek die door het hele land uit-
geschreven worden.
Ook tijdens regionale, nationale

kampioenschappen en de Neder-
landse jeugdkampioenschappen
kan een ruiter of amazone zich
plaatsen voor de selectiedagen.
Tijdens dit regiokampioenschap
zullen de beste deelnemers van
elke Talentenrubriek doorstro-
men naar een Rabobank
Selectiedag.

Ruiters en Amazones kunnen zich
op deze Rabobank Selectiedagen
kwalificeren voor deelname aan
een tiental intensieve trainingen
(de voormalige ABWS-Trainingen
in de winterperiode). Ook staan de
trainingen open voor A-kader Ie
den. De beste ruiters en amazones
van deze trainingen maken kans
op een plaats in het Rabobank
Talententeam of kunnen doorstro-

men naar de nationale jeugd-
teams.

De beste talenten worden uitgeno-
digd voor de Rabobank Talen-
tendag, die jaarlijks tijdens Indoor
Brabant plaatsvindt. Op deze dag
worden de jeugdkaders gepresen-
teerd, de selectieprocedures be
kend gemaakt en het nieuwe
Talententeam gekozen. Tijdens
Indoor Brabant zullen de talenten
aan diverse wedstrijden kunnen
deelnemen. Eind augustus wordt
tijdens het Olympisch Hippisch
Gala het Talent van het jaar geko-
zen.

Voor meer informatie over het
Rabobank Talentenplan kijkt u op:
www.paardensport.nl

PROGRAMMA
Vrijdag 23 augustus

14.00 uur Voorselectie dressuur BI-, Li-, L2-, Zl en Z2

Zaterdag 24 augustus
09.00 uur Individuele dressuur alle klassen
10.00 uur Afdelingsdressuur
14.30 uur Laatste proef Zl- en Z2-dressuur

HOOFDSPRINGRING

09.00 uur Z- en ZZ-springen Ie manche

13.00 uur OFFICIËLE OPENING

14.00 uur Z-springen 2e manche
16.45 uur ZZ-springen 2e manche
18.15 uur PARADE van alle deelnemende verenigingen

aan het verenigings-, vier- en achttallen-
kampioenschap

SPRINGRING1

08.30 uur Kampioenschap individueel springen klasse Licht.
14.00 uur Kampioenschap individueel springen klasse Midden.

09.00-12.00 uur Springen voor het verenigmgskamp.
14.00 uur Kampioenschap individueel springen klasse B

Wijzigingen in hét programma voorbehouden.
Prijzen dangeboden door de Regio Gelderland, kampioenslinten in de
Gelderse kleuren voor de winnaars.

• Sportstal

• Handelstal

• Pensionstalling

Paardensportcentrum * Manege

Lichtenvoorde bv
• Scheren en toiletteren

van uw paard of ponyFam. Hendriks
Weijenborgerdijk 34
7f 14 NK Vragender

Te/e/bon 0544 - 3732 64 • Trailerverhuur

• Oefenparcours

Paardensportcentrum Lichtenvoorde

Paardensportcentrum Lichtenvoorde is een
centrum in aanbouw en is in 2003 het meest
complete centrum voor iedere paardenlief-
hebber in de Achterhoek en omstreken.
Het bedrijf wordt gerund door de familie
Hendriks die al jaren ervaring heeft op het
gebied van de paardensport.
Beide dochters hebben verschillende hippi-
sche opleidingen gevolgd en presteren al ja-
ren in de wedstrijdsport.
Het centrum behoort dan ook in 2003 tot één
van de grootste paardensportcentra van
Nederland en kent een unieke ligging.
De nieuwe accommodatie en de totaal geren-
oveerde stallen passen mooi in de landelijke
omgeving en het centrum is vanuit alle rich-
tingen goed bereikbaar.

De nieuwe accommodatie van Paardensport-
centrum Lichtenvoorde bevat dan o.a. een
buitenbak (20 x 60), een trainingsmolen, een
longeercirkel, een conditiebaan, een pad-
doek, een springweide met een diversiteit
aan hindernissen, met hout omheinde wei-

landen, 2 binnen rijhallen (25 x 65) waarbij de
mogelijkheid bestaat om door middel van
verschuifbare tussenwanden er 3 rijbanen
van te maken, een ruime kantine, een verga-
derruimte, een ruitershop, ruime sanitaire
voorzieningen en slaapzalen voor het hou-
den van ruiterkampen.
Alle rijbanen zijn dan voorzien van speciale
Heritage Cocotop bodems.

De stallen zijn zeer ruim en bovendien voor-
zien van vele faciliteiten zoals was- en poets-
plaatsen, solariums en ruime zadelkamers
met zadel- en opbergkasten.
Bovendien wordt het Paardensportcentrum
volledig aangepast aan minder valide men-
sen.

Nu kunt u ook al gebruik maken van de vele
diensten die Paardensportcentrum Lichten-
voorde te bieden heeft.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze
stand in het strodorp tijdens de Gelderse
Kampioenschappen.
Wij staan u hier graag te woord!

HiPRO Speciaalvoeders BV

Winterwijkseweg 16

7134 N D Vragenden

telefoon: 0544 377227

fax : 0544 376725

Het HiPRO Quality Feeds assortiment bestaat o.a. uit:

HiPRO Basic HiPRO Allround

HiPRO Competition HiPRO Aktiv P/S

HiPRO Balance HiPRO Formula Plus
HiPRO Maatwerk

HiPRO Quality Feed biedt voor alle paarden het juiste voer. Door jarenlange ervaring kunnen
wij u een keur aan producten aanbieden.Wilt u meer info: Bel HiPRO.

De paardenvoeders van HiPRO zijn zeer licht verteerbaar en met veel vakkennis ontwikkeld en ge-
produceerd.Als ook u tot de conclusie bent gekomen dat HiPRO ook voor uw paard(en) de beste
keuze is, informeer dan gauw naar de dichtstbijzijnde dealer bij u in de buurt

HiPRO Paardenvoeders
worden geproduceerd door

Gunnewick Mengvoeders BV.

Open:
Ma
Di
Wo
Do

Ruitersportzaak

„De Peerdestal"
Alles voor ruiter en paard

M
10.00-18.00 uur
13.30-18.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur

Vrij 10.00-20.00 uur
Zat 10.00-17.00 uur

WinterswijkerstraBe 114
Srensovergang Woold-Barlo
Tel. 0543-564717



vaste keus of verrassend alternatief
MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

GEHAKT
H.O.H.

kilo 5.39

nu 2 kilo halen

1 kilo betalen

on
FRISDRANKEN

Cola, Sinas, Up
fles 1,5 liter a 0.90

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

GROENTE

ohBRASIL
perssinaasappelen

net 2 kilo

nu van 2.28 voor

EDET SOFT
TOILETPAPIER

pak 6 rollen a 2.49

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

PERLA MILD SNF
DUOPAK

2 x 250 gram van 2.79

voor

DUBBEL-
FRISSS

pak a 0.81

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

oh
WASMIDDEL

ultra of color
pak a 1,35 kilo a 5.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

GALLtHGALL

GLENN TALLOCH
blended Scotch whisky

GALLISGALL

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

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

Reparatie van alle merken

wasautomaten,
koelkasten en
diepvriezers

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

Zonnestraal 13
Hengelo (Gld.)

l.v.m. fax telefoon lang
overlaten gaan!

Wij zijn
weer geopend.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 • 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel (0575) 46 13 74

Horrenen
hordeuren

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN

MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 20

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Groot rek zomerkonfektie

Halve prijs
nu 2 halen l betalen.

Schröder Mode
Ruurloseweg l

7255 DE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 32
Fax (0575) 46 12 75

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboorte!les 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

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

Eppink (/^Ruiterkamp
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen S teenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

en

Ruitersport-
artikelen

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.0O-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa-Ruitersport e a l l ö 2°oown
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 51 96 • Privé (0543) 45 20 32 • Mobiel 06 22401510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten
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