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Kunstmarkt niet al te veel bezoekers
maar wel tevreden kunstenaars

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

"Qua bezoek niet al te druk,
maar wel tevreden over de ver-
koop". Dit kort samengevat de
conclusie van het merendeel
van de kunstenaars die zater-
dag de stands op het markt-
plein in Vorden bemanden.

De uitzondering op deze constate-
ring is Jan Hulsebos uit Wilhelm-
inaoord. Hij is houtsnijder/ beeld-
houwer van beroep en heeft op de
ze kunstmarkt een flink aantal
fotoalbums in de aanbieding. Bij-
zondere albums dat wel, gemaakt
uit diverse houtsoorten zoals de es-
doorn, moerbei, plataan, iepen e.d.
"Het zijn toch wel luxe artikelen
en dan zie je toch, wanneer de eco-
nomie het wat laat afweten, dat de
mensen dit soort producten niet
of nauwelijks kopen. Ik merk het
hier vandaag in Vorden, maar ei-
genlijk al het hele jaar door", zo
zegt hij. Yvonne Borgers, wonend
in Almelo en geboren in Maas-
tricht, is een heel andere mening
toegedaan. "We boffen met het
weer en met de verkoop van mijn
etsen gaat het ook heel goed", zo
zegt ze tevreden.

De kunstmarkt in Vorden werd
voor het 13e achtereenvolgende
jaar, in samenwerking met de
plaatselijke VW, door kunstenaar
Bert Mens uit Almelo georgani-

seerd. "Dat organiseren doet Bert
uitstekend. Wij zijn van plan (een
aantal kunstenaars die al vaak in
Vorden komen) om Bert te gaan
huldigen. Dan doen wij over twee
jaar, bij de 15e kunstmarkt".
Woorden gesproken door Annica
Koot die zelf al 12 jaar met haar
"collages olieverf' op de markt in
Vorden aanwezig is. Ik vind het
één van de leukste kunstmark-
ten", zo zegt de uit Basse (nabij
Steenwijk) afkomstige beeldend
kunstenaar.

An Brok- Fitters (natuurschilderij-
en) woont in Rosmalen en is al
voor de tiende keer in Vorden pre
sent. Net als haar man is ze ver-
rukt over de fraaie omgeving hier.
"Je kunt hier prachtig wandelen,
vandaar ook mijn interesse om
jaarlijks op deze kunstmarkt te
staan". Ze zit al 20 jaar (hobby) in
het vak. Het maken van natuur-
schilderijen vergt heel wat tijd, zo
legt ze uit. "Kijk eens naar dit schil-
derij, een collage van bloemen,
grassoorten, bladeren. Ik pluk
overal bloemen; in de velden, in de
bermen langs de weg of gewoon in
mijn eigen tuin. De bloemen wor-
den vervolgens gedroogd.

Ik bezit 106 telefoonboeken vol
met bloemen. Om er vervolgens
een natuurschilderij van te ma-

ken, kost veel tijd. Gelukkig kom
ik wel altijd uit de kosten", zo zegt
ze.
Beeldhouwer John Brandsen uit
Vorden is ook een tevreden man.
"De mensen die hier naar toe ko-
men, komen toch wel " gericht".
Het zijn vaak mensen die een zelf-
de soort hobby hebben", zo zegt
hij. Maria Huyben uit Arnhem
noemt haar schilderwerken "fan-
tasie realisme". Zegt ze: " Ik fanta-
seer er soms gewoon op los. Dik-
wijls ontstaat een idee bij het
luisteren naar muziek of bij iets
wat ik zie. Trouwens ik kom graag
naar Vorden, ben er dikwijls op va-
kantie geweest", zo vertelt ze.

Fotograaf Geert de Groot uit Almen
showt een aantal prachtige foto' s
van onder andere het Vordens
Mannenkoor en een fraai portret
van de burgemeester van Gorssel.

Karen André, beeldhouwer in
steen, verhuist binnenkort naar de
Kostedeweg in Vorden. Behalve
het exposeren op deze kunstmarkt
in Vorden, wijst ze in een folder op
een drie daagse workshop en een
drie daagse winterworkshop, die
ze voornemens is te organiseren.

Op www.karenandre.nl staan
trouwens ook alle bijzonderheden
vermeld!

Nieuwe schoenenwinkel in Vorden

Schoezz Youngstyle opent 2de winkel
Medio september vestigt
Schoezz Youngstyle zich aan de
Dorpsstraat 7-9, de voormalige
winkel van schildersbedrijf
Boerstoel. Het is de tweede win-
kel van Schoezz na hun vesti-
ging in Didain.

Schoezze Youngstyle heeft een

ruim assortiment heren-, dames-
en kinderschoenen van alle be
kende merken.

Zoals de naam al zegt is de jeugdi-
ge schoenmode volop aanwezig. In
de kantoorruimte naast de winkel
vestigt zich een schoenmakerij
waarin ook een hakkenbar aanwe

zig is. Tevens gaat men ook een
stomerij depot voeren. Aanverwan-
te artikelen zijn ruim voorradig in
de winkel.

Over de exacte openingsdatum
met natuurlijk spectaculaire aan-
biedingen volgt binnenkort meer
in Contact.

Zie p a g i n a A, 5 en 6 van deze u i t g a v e

Ludger opnieuw 'in the
picture' in VLerakker
Na het legendarische openlucht-
spel t.g.v. 1200 jaar Wichmond
in 1994 staat Ludger opnieuw
volop in de belangstelling in
Vierakker.

In 2005 is het 1200 jaar geleden
dat Ludger de eerste bisschop werd
van Munster. Dit wordt herdacht
met een estafette vanuit Utrecht
naar Munster. Tweede Paasdag is
de estafette gestart in Utrecht en
deze eindigt volgend jaar Pasen in
Munster. In Nederland doet de
estafette 19 parochies aan en in
Duitsland 25.

Omdat Ludger in de buurt van Ut-
recht werd geboren, was daar de
start, in aanwezigheid van kar-
dinaal Simonis en hulpbisschop
Tebartz-van Eist van Munster.

Het doel van de estafette is op de
eerste plaats de herinnering aan
Ludger levendig te houden en op
de tweede plaats inspiratie te put-
ten als geloofsgemeenschap om
"missionair" te zijn.

Parochies kunnen als het ware in
de voetsporen van Ludger met
hem meedenken en handelen.

Op woensdag 18 augustus zullen
een aantal mensen uit de parochie
Brummen met paard en wagen en
via de veerpont van Bronkhorst,

om ongeveer 18.50 uur bij de St.
Willibrorduskerk arriveren met
een aantal zaken, die met de esta-
fette meekomen.

Dit zijn-o.a. de (enorme) Ludger-
kaars met lantaarn, een boek,
waarin alle deelnemende paro-
chies hun gedachten kunnen neer-
leggen (soort journaal of dagboek)
en heel veel expositiemateriaal.

Om 19.00 uur begint dan een oecu-
menische viering met als thema
"de ontvangst van de Reiziger".

Om 10 vóór zeven zullen de klok-
ken van de beide kerken in Vier-
akker en Wichmond gelijktijdig
de komst van paard en wagen aan-
kondigen.

Na de viering wordt aan de aanwe
zigen een kop koffie aangeboden
in het Ludgerusgebouw, waarna
Co Roording van de 'Liudgerkring'
uit Doetinchem een boeiend ver-
haal zal vertellen over Liudger
(Ludgerus). In de pauze kan men
ter plekke een expositie rondom
Ludger bekijken.

Indien men nieuwsgierig is ge
worden kunnen we u aanraden
om deze avond te bezoeken en zo-
doende u zelf te verrijken met een
stuk geschiedenis en te bezinnen
op een nieuwe toekomst.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. J. Kool, Avondmaal (na de dienst koffie
drinken).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 augustus 10.00 uur dhr. Baauw. Oecumenische dienst met
De Garve in RK-Kerk

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. J.D. te Winkel (Leusden);
19.00 uur ds. H. Westerink (Vorden).

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 augustus 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
Cantema Domino.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag 21 augustus 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Zondag 22 augustus 10.00 uur Oecumenische viering, m.m.v. Oec. koor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisaitsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
21-22 augustus WA Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-
12.00 uur.

StreekdekenhuisHetSpit^
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur, PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

1. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
ijden van het politiebureau team Vorden zijn maandag

Politie tel
openingstij
t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraa§ bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbven (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV. tel. 55 34 05.
MÊÊLlewegei1 vc>or Ou4ei?„n„öyüLyJ^ (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV. Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invuuen van (aanvraagformulieren.

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

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5.50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer € 0.50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 ex: ;nlden bij contan-
te betaling: als een rekening gezonden

./orden, wordt hiervü'

• De stichting veiling commissie
Vorden houdt elke 1e en 3e za-
terdag van de maand meubel
verkoop van 9 tot 12 uur aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.

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

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

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

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

• Halse Dag. Zondag 5 sep-
tember Hallo. Grote rommel-
markt 12.00 - 17.00 uur. Nog
Spullen? Bel. (0314) 63 16 47.

• Te huur: per 1 okt. woon-
ruimte (gestoffeerde eenge-
zinswoning) in buitengebied
v. Vorden. Tel. (0575) 556723.

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

• Volgend jaar met vakantie
(nog) beter Frans spreken
dan dit jaar? Een beter cijfer
voor Frans op je rapport?
Franse (bij)les bij mevrouw
Scholten, oud-lerares Frans.
Tel. (0573) 491 494.

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

• Nu volop zonnebloemen en
kalabassen. Elly Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vier-
akker.

• CD-presentatie dialectrock-
band Op Drift, 20 augustus te
Warnsveld. Zie www.op-drift.nl
of bel (0575) 52 10 53.

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

• Een betere conditie, meer
energie niet meer moe en een
Goed gewicht, dat kan met
Herbalife. Jarenlang ervaring om
U te helpen. Voedingsadvies-
bureau Suzanne Bosch, tel. 52
2326.

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

• Te koop: met apk Volvo 350
165.000 km; € 700,-. Tel.
(0575) 52 65 35.

• Gezocht: vrijwilliger. Mevr.
G. is weduwe en woont bij haar
dochter in. Mevr. G. is afhanke-
lijk van haar rolstoel. Wie wil
haar een ochtend of avond ge-
zelschap houden, zodat haar
dochter even kan ontspannen.
Uw hulp is zeer gewenst. Infor-
matie: Bezoek- en Oppas Ser-
vice Vorden, Ekie Voorburg, tel.
(0573) 43 84 00.

• Wat wij zoeken: twee (jon-
ge) mensen die graag samen
poetsen en bedden opmaken in
een van de kastelen van Vor-
den. Liefst oproepbaar. (0575)
554433.

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

De Groenteman Vorden
verrassend vernieuwd

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor aller-
lei klachten, van lichamelijke en psychische
aard. En voor het verbeteren van de
algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (0575) 55 65 00
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

\^ VxSTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
www. loman-vastgoed. nl

4 Seizoenen salade
100 gram

Q79
Gesneden
Spitskool
400 gram

1«« "
ÖÖ^

\J't ^B'J

Zomerse appel UClDdf ikiio

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

VEILINGKISTEN 3.49 PER STUK!

VOOR AL UW
•PIZZA'S

•PASTA'S

-SHOARMA

• VLEESGERECHTEN

•RESTAURANT

• AFHAAL EN CATERING

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 • Vorden
Bezorg/bestellijn

l (0575) 55 42 22

Restaurant

Bleekstraat 2 • Hengelo
Bezorg/bestellijn
(0575) 46 12 18 l

forall
Vanaf nu 7 dagen per week open!

Tegen inlevering van deze bon
Elke donderdag

tijdens de Olympische Spelen bij meeneem-
bestelling vanaf € 5,00

Grieks broodje
Hamburger gratis

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

Dagmenu's
18 t/m 24 aug. 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 18 augustus
Vissoep / spies de rotonde met kruidenboter, aardappels en groente.

Donderdag 19 augustus
Urkervispot met rijst en zomersalade / bavarois met slagroom.

Vrijdag 2O augustus
Runderbouillon met vermicelli / Karbonade de rotonde met aardap-
pels en groente.

Maandag 23 augustus
Gesloten.

Dinsdag 24 augustus
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

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

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

»
i 3980 gram en 55 cm
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| André Jurrius en Mirjam van Middelkoop J

|; Ruurloseweg 96
7251 LW Vorden
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• Voor bezoek graag even bellen, tel. (0575) 55 67 66 «
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i Tonnie Klein Selle
: &

Sanne Klein Geltink

Op vrijdag 3 september 2004 om 10.30 uur
in Kasteel Huize Ruurlo.

Wij nodigen u graag uit op onze
huwelijksreceptie van 16.00 tot 18.00 uur
bij 'de Luifel' aan de Dorpsstraat 11 in Ruurlo.

Ons adres:
Pasmanshaard 19, 7261 VL Ruurlo

Uw woord is de lamp bij mijn voet,
het licht op mijn pad.

Ps. 119:105

Op 10 augustus 2004 is overleden onze vader, groot-
en overgrootvader .

Fredrik Willem Kruisselbrink
echtgenoot van Aleida Hendrika Grijsen f 1990

10 juni 1914 10 augustus 2004

Vorden: Gerrit en Annie
Toldijk: Wim en Yvonne

Erik en Inge, Jan, Wim,
Esther en Olivier, Jacqueline en Riek,
Monique en Frank, Anne, Laure, Julie,
Anouk, Jennifer.

't Schoolhuis, Vorden

Correspondentieadres:
G. Kruisselbrink
Schoolhuisweg 4
7251 KH Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Eppink
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 Steenaeren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (o£7 s) 4£ 20 20, fax (057 s) 45 16

Wij hebben uw medeleven na het overlijden van onze
lieve vader

Klaas Harm de Vries
huisarts in ruste te Vorden

zeer gewaardeerd.

Het heeft ons goed gedaan.

Nienke, Carla, Nanno, Ludolf
en familie

Leiden, augustus 2004

Met veel verdriet, liefde en respect hebben wij op
donderdag 12 augustus afscheid moeten nemen van
een zeer dierbare man, vader, maatje, broer, zwager
en oom

Adri Verkerk

* Zutphen
14 augustus 1928

t Vorden
12 augustus 2004

Vorden: Willy Verkerk-Rouwenhorst

Amsterdam: Corry Verkerk en Jack Basey

en verdere familie

Enkweg 22
7251 EW Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

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: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

^I^P^^ ^^^^ ̂ ^̂ 1 ^\ rlR8ltClM1IIQ8ll
*J^Jt— |Y|LJ Hypotheken

Lx V_>| || l Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Inderdaad, watje noemt
be-spareribs"i

Als het om lekker besparen gaat zit u met
onze spareribs wel goed. Want de 2e 500

gram krijgt u voor de halve prijs.
En daarvoor hebben we ze ook al heerlijk

gekruid en voorgegaard. Dus we besparen u
ook nog een hele hoop tijd.

Vleeswarenkoopje

Gegrild spek 100 gram €

100 gram €

119

Vleeswarenspedal

Serranoham
Keurslagerkoopje

Spareribs 2e 500 gram 1/2 prijs
Special ^ 10

Gehaktrondo per stuk €
Speciaal aanbevolen

Rundergehakt
Weekaanbieding

Griekse salade

kilo€

100 gram €
^1
l •

1 0

Weekaanbieding

4 Zigeuner schnitzels +
750 gram aardappelschijfjes

5 98•

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

t J

De juridisch specialist voor deze regio.

Betrouwbaar en betaalbaar.

Voor al uw juridische aangelegenheden op
o.a. de gebieden van:
Bestuursrecht
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheid
Contracten

Voor nformatie zie:
www.hofmans-iuridisch-adviesbureau.nl
info(a;hofrnans-juridisch-adviesbureau.nl
Telnr: 06-2002 O l X6 (maandag gehele dag, di. t/m do na 18.00 uur).

Hoveniersbedrijftjj_»i noveniersoearijT
LIJD Marco Besselink

* TUINONTWERP #
TUINAANLEG (RENOVATIE)

TUINONDERHOUD -*-
(SIER)BESTRATING #

-:•:- VIJVERS -:•:-
*

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

Fax: (0575)44 17 15



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Eén meldpunt voor Welzijn, Wonen en
Zorg in Vorden vanaf eind 2004
Bij WegWijZer staat klant centraal

Het bestuur tekent op het notariskantoor in Vorden de oprichtingsakte van de
Stichting Welzijn Vorden, waarvan de WegWijZer deel uitmaakt.

Burgers kunnen op veel manieren persoonlijke informatie, advies en
ondersteuning krijgen. Maar het vinden van de juiste weg tussen de
vele voorzieningen is niet eenvoudig. Één centraal punt waar alle in-
formatie over welzijn, wonen en zorg te krijgen is, is dan natuurlijk
ideaal. Zo'n punt komt binnenkort in Vorden. De opening van het lo-
ket, dat de naam WegWijZer heeft gekregen, vindt eind 2004 plaats.
Het meldpunt komt in eerste instantie in woonzorgcentrum De Weh-
me, maar het is de bedoeling dat het in een later stadium verhuist
naar de nog te bouwen Multifunctionele accommodatie. Afgelopen
vrijdag tekenden de toekomstige bestuursleden de oprichtingsakte
van de nieuwe Stichting Welzijn Vorden, waarvan de secties: WegWij-
Zer en Welzijn Ouderen (voorheen de SWOV) onderdeel uitmaken.

r[ R A A D S V E R G A D E R I N G ]

Vorig jaar hebben verschillende
partijen zich gebogen over de
vraag op welke manier welzijn,
wonen en zorg in Vorden in de
toekomst vorm moet krijgen. Zij
kwamen al snel tot de conclusie
dat een centraal meldpunt voor
Vorden een goede ontwikkeling
zou zijn.

Onder leiding van de Vordense
wethouder W. Wichers hebben
Woningbouwcorporatie De Stie
pel, gemeente Vorden, zorginstel-
ling stichting Sutfene, zorgaanbie-
der Sensire enZorgkantoor Agis er
de schouders onder gezet, met als
resultaat de oprichting van het
'portaal WegWijZer'.

Wethouder Wichers: "Na een
langdurige en intensieve voorbe-
reidingsperiode kunnen wij de
verantwoordelijkheid nu overdra-
gen aan het bestuur van de stich-
ting en aan de twee sectiebestu-
ren. Wel blijven de gemeente, De
Stiepel, Sutfene en Sensire de Ber-
kel de WegWijZer ondersteunen,
met name op financieel gebied.
Eén van de eerste taken van het
stichtingsbestuur is het vinden
van een geschikte consulent voor
WegWijZer."

Waarvoor kunnen Vordenaren
straks terecht bij WegWijZer?

WegWijZer is bedoeld voor alle in-
woners van de gemeente. Het
maakt niet uit of ze jong of oud

2 6 a u g u s t u s 2 0 0 4

De gemeenteraad vergadert op
26 augustus a.s. om 20.00 uur
besluitvormend. U bent van
harte welkom deze openbare
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan de volgende
onderwerpen:

• Gemeentelijke herindeling:
mondelinge toelichting

• Beleidsregels voor nieuwe land-
goederen in Vorden

• Verbouw sporthal
• Voorbereidingsbesluit ex. art. 21

WRO voor de percelen Larense-
weg 4, Zelledijk 9, Hackfortselaan
1, Veldslagweg 3 en Sekdijk l

Hieronder zijn enkele onder-
werpen nader belicht:

Beleidsregels voor nieuwe
landgoederen in Vorden
De ontwerp-beleidsregels ja/nee
nieuwe landgoederen hebben
voor inspraak ter inzage gele
gen. De binnengekomen in-
spraakreactie heeft geen aanlei-
ding gegeven het ontwerp te
wijzigen. De beleidsregels ko-
men er in het kort op neer dat
slechts in zeer uitzonderlijke

gevallen ('Nee tenzij ')
wordt meegewerkt aan de vesti-
ging van een nieuw landgoed.
Als een nieuw landgoed leidt
tot maatschappelijke winst,
doordat het bijvoorbeeld een
ecologische verbindingszone
gaat vormen, kunnen er moge-
lijkheden zijn. Eén van de rede-
nen is dat de gemeente Vorden
al veel (traditionele) landgoe-
deren kent. Burgemeester en
wethouders vragen de raad
de beleidsregels vast te stellen.

Verbouw sporthal
De verbouwing van sporthal 't
Jebbink is in volle gang. Door
enkele onverwachte tegenval-
lers; de dakconstructie en het
warmwaternetwerk moeten ge-
heel vervangen worden door de
slechte staat en de daardoor
ook noodzakelijke verplaatsing
van diverse meters (gas, water
en elektriciteit) en vervanging
van de plafonds, vallen de
kosten hoger uit dan geraamd.
Burgemeester en wethouders
vragen de raad daarom een
extra krediet van € 230.000,-
ter beschikking te stellen. De
werkzaamheden moeten op 23
augustus gereed zijn.

Voorbereidingsbesluit ex. art.
21 WRO voor de percelen La-
renseweg 4, Zelledijk 9, Hack-
fortselaan l, Veldslagweg 3 en
Sekdijk l
De (ver)bouwplannen voor de
bovengenoemde percelen zijn
in strijd met het geldend be-
stemmingsplan, maar wel in
overeenstemming met de in-
middels geformuleerde beleids-
uitgangspunten voor de algehe-
le herziening van het bestem-
mingsplan voor het buitenge-
bied. De raad wordt verzocht
daarvoor voorbereidingsbeslui-
ten te nemen.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van be-
lang kan zijn. Er is één uitzonde
ring: u mag geen onderwerp aan
de orde stellen dat op de agenda
staat. U kunt u uiterlijk donder-
dag, de dag van de raadsvergade
ring, tot 16.00 uur aanmelden
bij de griffier, de heer G. Lim-
pers, onder opgave van het agen-
dapunt waarover u wilt spre
ken.

zijn, volledig gezond of een han-
dicap hebben. Met vragen over
welzijn, wonen of zorg kunnen ze
bij WegWijZer terecht. Vragen als:
"hoe schrijf ik me in voor een
huurwoning, hoe lang is de
wachttijd", kan de consulent aan
de balie beantwoorden, maar ook:
"ik wil hulp bij het wassen en
aankleden, waar moet ik dat aan-
vragen"; "ik wil in aanmerking
komen voor een gehandicapten-
parkeerkaart, hoe vraag ik dit
aan" of "ik wil graag vrijwilligers-
werk gaan doen, kunnen jullie
daarin bemiddelen." De consuletit
beantwoordt de vraag meteen of
gaat op zoek naar informatie voor
de klant. Ook kan hij/zij aanvra-
gen verzorgen bij bijvoorbeeld het
Regionaal Indicatie Orgaan (RIO).

Niet meer van het kastje naar de
muur

Met WegWrjZer krijgt Vorden niet
weer een extra loket erbij. Dien-
sten die voorheen op verschillen-
de plekken werden aangeboden,
worden overgeheveld naar dit
nieuwe, gezamenlijke meldpunt.
Klanten worden dus niet meer
van het kastje naar de muur ge
stuurd, maar krijgen snel zicht op
de mogelijkheden van diensten
en ondersteuning en daarbinnen
kunnen ze dan eigen keuzes ma-
ken. Kortom: meer duidelijkheid.

Is een vraag niet onder één noe
mer te vatten of is ondersteuning
bij een keuze gewenst? De consu-
lent neemt dan even wat meer
tijd. Het is mogelijk om op een af-
gescheiden plek, waar vrijuit ge
sproken kan worden, te zitten.
Eventueel is ook huisbezoek mo-
gelijk. Tijdens zo'n gesprek kan
de hele persoonlijke situatie aan
bod komen. Misschien komen er
andere zaken boven waarvoor een
oplossing moet komen.

Vanzelfsprekend gaat de consu-
lent er vanaf de start van Weg-
WijZer alles aan doen om vragen
goed te beantwoorden. Lukt het
niet, omdat een andere organisa-
tie (nog) meer gespecialiseerd is,
dan verwijst de consulent door.
WegWijzer heeft tot doel de ko-
mende jaren verder uit te groeien
tot hét punt waar inwoners voor
vragen op het gebied van welzijn,
wonen en zorg terecht kunnen.

Opening van portaal WegWijZer

Voorlopig komt WegWijZer dus in
woonzorgcentrum De Wehme aan
de Nieuwstad. Daar is al begon-
nen met de verbouwing. De ope
ning van het portaal WegWijZer
vindt eind dit jaar plaats als het
kantoor gereed is en de consulent
benoemd en ingewerkt. De defini-
tieve datum wordt later bekend.
Datzelfde geldt voor informatie
over de openingstijden, het tele •
foonnummer en de WegWijZer-
website.



Deponeer glaswerk
met beleid in de
glascontainer

De milièustraten in de ge
meente worden veelvuldig ge-
bruikt en dat is een goede
zaak. Ze staan in woonwijken
en daarmee dicht bij de ge
bruikers. Om geen overlast te
veroorzaken, is het daarom
wel belangrijk dat u het glas-
werk met beleid weggooit.
Laat het voorzichtig in de con-
tainer vallen, een extra zet is
niet nodig. Dit geldt overigens
niet alleen voor de glascontai-
ners in de milieustraten maar
ook voor de glasbakken in de
gemeente. Verder hebben wij
geconstateerd dat in de oud
papiercontainers soms drank-
pakken verdwijnen. De mi-
lieustraten achter de Super de
Boer, op de kruising Hoetink-
hof/Dokter C. Lulofsweg en
naast school De Kraanvogel
aan de Eikenlaan in Kranen-
burg hebben echter speciale
drankpakkencontainers waar-
in de drankpakken thuisho-
ren. Juist omdat de kunststof-
of aluminiumfolie waarvan de
drankpakken zijn gemaakt
niet met het oud papier ver-
werkt kunnen worden! Ver-
geet ook de nachtrust van om-
wonenden niet. Het is niet toe
gestaan tussen 22.00 uur 's
avonds en vóór 07.00 uur 's
ochtends afval weg te gooien.

Nieuwe Wet werk en bijstand: stand van zaken
Zoals u wellicht weet geldt per l januari jl. een nieuwe bijstandswet:
de Wet werk en bijstand. Dit is een landelijke wet die toegespitst
moet worden op de lokale situatie. De vijf aanstaande Bronckhorst-ge-
meenten stellen gezamenlijk het nieuwe bijstandsbeleid op. De rech-
ten van bij standscliënten in de nieuwe gemeente moeten immers ge-
lijk zijn! Regelmatig houden wij u op de hoogte van de totstandko-
ming van dit nieuwe beleid voor Bronckhorst. Het nieuwe beleid
moet de kans op werk voor bij standscliënten vergroten en misbruik
van uitkeringen voorkomen. Ook wordt erin opgenomen hoe de in-
spraak van bij standscliënten is geregeld en wat de hoogte is van de
bijstandsnorm. De nadruk ligt op het vinden van werk.

Inmiddels hebben de gemeentera-
den ingestemd met de hoofdlij-
nen voor het nieuwe beleid die in
verordeningen zijn vastgelegd.
Het gaat om de reïntegratie en
premieverordening (ondersteu-
ning bij het vinden van werk), de
toeslagen- en verlagingenverorde
ning (variatie in de hoogte van de
uitkering per gezinssituatie), de
maatregelenverordening (straf-
maatregelen bij het niet nakomen
van verplichtingen en bij fraude)
en de cliëntenparticipatieverorde
ning (inspraak van cliënten). Ook
de beleidsplannen voor handha-
ving (voorkomen van misbruik
van uitkeringen) en verhaal en
terugvordering (terugbetalen van
onterecht verstrekte uitkering)
zijn vastgesteld.

Op dit moment werken de betrok-
ken beleidsmedewerkers en be-
stuurders van de gemeenten hard

aan de praktische invulling van
de verordeningen. Zij bekijken bij-
voorbeeld hoe het minimabeleid
eruit moet gaan zien, hoe fraude
bestreden moet worden, bij welke
instanties het beste ondersteu-
ning bij het vinden van werk kan
worden ingekocht en hoe een tra-
ject naar werk eruit moet gaan
zien. Een groot deel van deze
plannen moet voor oktober ge
reed zijn, omdat het de bedoeling
is dat de nieuwe regels per l okto-
ber a.s. ingaan.

Vanaf l oktober 2004 tot l januari
2006 worden alle uitkeringen die
nu nog onder de Algemene bij-
standswet vallen, na een her-
onderzoek omgezet naar een uit-
kering volgens de Wet werk en
bijstand. Het recht op toeslag of
verlaging (op de normüitkering),
het recht op premie, het vermo-
gen en de arbeidskansen worden

dan opnieuw bekeken. Bijstands-
gerechtigden worden vanzelfspre
kend persoonlijk geïnformeerd
over eventuele wijzigingen in hun
uitkering.

Nieuwe mogelijkheden

De invoering van de nieuwe Wet
werk en bijstand brengt voor
mensen met een uitkering de vol-
gende mogelijkheden:
• Wie vanuit de bijstandsuitke

ring werk vindt waardoor hij of
zij zes maanden lang geen
bijstand nodig heeft, komt
mogelijk in aanmerking voor
een eenmalige premie van
€ 500,-. Aan de premie zijn wel
enkele voorwaarden verbonden.
De betrokkene moet langer dan
zes maanden werkzoekend zijn
geweest en door het Centrum
voor Werk en Inkomen zijn
ingedeeld in fase 2, 3 of 4. Ook
moet het gaan om een niet-
gesubsidieerde dienstbetrek-
king.

• Wie deeltijdwerk aanvaardt
waarbij toch nog aanvullende
bijstand nodig is, kan (eenmaal)
gedurende zes maanden in
aanmerking komen voor een
gedeeltelijke vrijlating van deze
inkomsten. Voorwaarde daarbij
is dat dit bijdraagt aan de
kansen op een baan waarbij
geen aanvullende bijstand
nodig is.

• Wie vijfjaar lang ononderbro-
ken een uitkering heeft ontvan-
gen, terwijl hij of zij al die tijd
voldoende heeft geprobeerd om
werk te krijgen, komt mogelijk
in aanmerking voor een lang-
durigheidstoeslag. Dit bedrag
wordt maximaal eenmaal per
jaar verstrekt. De hoogte is
afhankelijk van de gezinssitua-
tie.

Tot slot

Voor meer informatie over de
nieuwe Wet werk en bijstand
kunt u terecht bij de medewer-
kers van de afdeling sociale
zaken, tel. (0575) 55 74 74 of de
website www.vorden.nl (bij plan-
nen en projecten) raadplegen.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Galgengoorweg 12, voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening, datum

ontvangst: 10 augustus 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Zutphenseweg 22, voor het vervangen van het voormalige postkantoor door een

appartementengebouw, datum ontvangst: 6 augustus 2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Vierakkersestraatweg 17 in Vierakker, voor het verbouwen van een aangebouwd

bijgebouw

M o n u m e n t e n v e r g u n n i n g e n
• Vierakkersestraatweg 17 in Vierakker, voor het verbouwen van een aangebouwd

bijgebouw

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

Bestemmingsplannen
V e r z o e k om v r i j s t e l l i n g S e k d i j k 1
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek om vrijstelling ex artikel 19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het bouwen van een
'Stoltenberg' ter vervanging van de bestaande schuren op het perceel Sekdijk 1.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen het verzoek met ingang van 19
augustus t/m 15 september 2004 gedurende de openingstijden ter inzage in het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in
de bibliotheek. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn
zienswijze schriftelijk aan het college kenbaar maken of hierover mondeling van
gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening.

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

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g G a l g e n g o o r w e g 1 2
Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO),
voor een periode van 1,5 jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan

'Buitengebied 1982' voor het plaatsen van een noodwoning (porta-cabin) op het
perceel Galgengoorweg 12 in Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 19
augustus t/m 15 september 2004, ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan
een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met reconstructiewerkzaamheden wordt de Stationsweg van 23

augustus t/m 30 september gefaseerd afgesloten. Aanliggende bedrijven blijven
zo goed mogelijk bereikbaar

• De Weppel en het Biesterveld (tussen de huisnummers 45 en 57) zijn door een
buurtfeest van 27 t/m 29 augustus afgesloten voor het verkeer

• In verband met de Country Living Fair geldt een parkeerverbod op de
Ruurloseweg, tussen de Rotonde en de Schuttestraat, en op de Schuttestraat,
vanaf de Ruurloseweg tot de kruising met de Vordenseweg, van 25 t/m 29
augustus 2004

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 . 4 1 W m
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 20 augustus tot en met 17 september 2004 ter inzage een melding artikel 8.41
Wet milieubeheer van:

• Vereniging Natuurmonumenten, Postbus 9955,1243 ZS 's Graveland voor het
veranderen van een inrichting voor kantoor, informatiecentrum, werkschuur en
houtopslag ten bate van beheer landgoederen in de Graafschap, volgens het
Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Baakseweg l in Vorden.

• Autobedrijf D. Langwerden, Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond voor het
veranderen van de indeling van een inrichting voor het repareren en het
onderhoud van auto's tot 3500 kg., volgens het Besluit inrichtingen voor
motorvoertuigen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Lankhorsterstraat 28 in Wichmond.

• Maatschap Holtslag-Degen, Broekweg 5, 7234 SW Wichmond voor het uitbreiden
(realisatie mestplaatje) van een melkrundveehouderij, volgens het Besluit
melkrundveehouderijen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Broekweg 5 in Wichmond.

• Vos Industriële Lakverwerking, Handelsweg 11 A, 7251 JG Vorden voor het
veranderen van een lakspuiterij, volgens het Besluit bouw- en houtbedrij ven
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Handelsweg 11A in Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g
o m v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in dé
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang
van 20 augustus t/m l oktober 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:

• de heer H.E. Rietman, Boshuisweg 3, 7233 SE Vierakker, om: een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende, vergunning voor een melkrundveehouderij,
datum aanvraag: 12 maart 2004, adres van de inrichting: Boshuisweg 3 in
Vierakker, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie O, nr. 379



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

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

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

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

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 2 oktober 2004.

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

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op 24 augustus 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de wel-
standscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 15 juli t/m 19 augustus
2004, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en
plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op 26 augustus behandeld
in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te
behandelen bouwplannen ligt vanaf 20 augustus 10.00 uur ter inzage bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt tevens
bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de
gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 19 augustus om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

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

(Advertorial)

Negende editie Country Living Fair Vorden van 25 t/m 29 augustus

Sfeervol hoogtepunt van een zomers buitenleven

De Country Living Fair is al ne-
gen jaar hét hoogtepunt van de
zomer. Ook dit jaar wordt het
weer heerlijk dwalen over wei-
des rondom het statige kasteel
Vorden. In en rondom de tien-
tallen stands die als kasteelto-
rentjes in de velden zullen ver-
rijzen, kunnen bezoekers genie-
ten van alles wat het buitenle-
ven te bieden heeft. Country Li-
ving op z'n best!

COUNTRY ANIMALS
Dieren spelen een grote rol op de
Country Living Fair. Vindt u het
ook altijd zo fascinerend om te
zien hoe grote kuddes schapen bij-
een gedreven worden door hond
en hoeder? Mis dan de demonstra-
ties schapenhoeden niet van Ellen
van Hoorn en meervoudig Neder-
lands, Europees én Wereldkampi-
oen Serge van der Zweep met zijn
bordercollies. Paardenliefhebbers
zullen genieten van voormalig
wereldkampioene Mieke van Ter-
gouw, die haar tweespan parman-
tig laat draven over de Vordense
velden. Vliegensvlug zijn de val-
ken van Reinier de Vries. Van
dichtbij ziet u hoe de vlucht van

het pijlsnelle prooivangen. Wilt u
weten of uw hond jachtinstinct be-
zit? Op de Fair kunt u met uw vier-
voeter een proefje lopen. U kunt
de kuns't alvast afkijken tijdens de
demonstraties met jachthonden.

COUNTRY STYLE
Bent u op zoek naar mooie meube-
len of bijzondere woonaccessoires,
grote kans dat u ze vindt op de
Country Living Fair. Voor de lief-
hebbers van antiek en romantiek
is het heerlijk snuffelen tussen al
het 'oude' moois dat standhouders
hebben meegenomen uit binnen-
en buitenland. Maar ook voor een
chic nieuw interieur biedt de Fair
volop inspiratie.
Of het nu Country Chic is of Coun-
try Casual; op de Fair treft u stijl-
volle jassen, truien, laarzen, hoe-
den, tassen en nog veel meer fraais
waarin u zich heerlijk zult voelen
in de buitenlucht.
Hekken en accessoires van smeed-
ijzer zijn erg in trek. Op de Fair
treft u een mooie collectie. Wilt u
eens ervaren hoe het is om het ij-
zer te smeden als het heet is? De
ambachteüjke smid leert u wat fij-

ne kneepjes van het vak op een
aambeeld.

COUNTRY FOOD
Uiteraard is er op de Country Li-
ving Fair weer volop lekkers te ge
nieten. Een sapje of een wijntje in
de zomerzon met één van de bij-
zondere, hartige broodjes en taar-
tjes die op de Fair worden bereid.
Is een stijlvol Country fornuis uw
droom? Op de Fair kunt u van
dichtbij kennismaken en genieten
van gerechten die in de cooker zijn
bereid. Als u een liefhebber bent
van mosterd smaakt een bezoekje
aan de Fair zeker naar meer. Ont-
dek wat voor lekkers er gemaakt
kan worden met mosterd. Vergeet
ook niet om eens te proeven van
de eerlijke smaak van biologische
streekproducten als honing. Als
het voorproeven u goed smaakt,
neem dan lekker wat Country
Food mee naar huis zodat u daar
nog even kunt nagenieten.

COUNTRY GARDEN
De tuin bereidt zich langzaam
voor op een kleurrijke herfst. U
brengt uw huis en tuin al hele-
maal in de stemming met bontge-

kleurde pompoenen en kalebassen
die u werkelijk in alle vormen en
maten kunt vinden op de Fair. Ver-
der uiteraard veel accessoires voor
in de tuin, planten van het seizoen
en mooie ideeën om de zomer in
huis en tuin nog even te bewaren.

COUNTRY LIFE
De sfeer in de groene tent op het
Fairterrein is puur natuur. Hier
ontdekt u wat er gedaan wordt om
het 'buitenleven' te beschermen,

te verbeteren en verder te ontwik-
kelen. Zo zijn er experts aanwezig
van de weidevogelvereniging en
de muskusratbestrijding. Op de
Fair kunt u natuurlijk ook (letter-
lijk) proeven van het echte leven
op het platteland. De Gewestelijke
Land en Tuinbouw Organisatie
laat u kennismaken met het werk
van agrariërs vandaag de dag. Ze
nemen voor u onder meer am-
bachtelijk bereide kaas en verse
beenham mee. Bent u op zoek
naar een Country house in de con-
treien van Vorden, breng dan be-
slist een bezoekje aan de Country
makelaar. Hier begint wellicht
voor u een nieuw (buiten)leven!

ALGEMENE INFORMATIE
Openingstijden
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

25 augustus:
26 augustus:
27 augustus:
28 augustus:
29 augustus:

10.00 -18.00 uur
10.00-21.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00 -18.00 uur

l Toegangsprijs:
J Volwassenen: € 10,00 (donderdag en vrijdag na 17.00 uur € 7,00*). '
J Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang.
l * niet geldig in combinatie met andere kortingen

J Bezoekadres:
J Kasteel Vorden
l Horsterkamp 8
l 7251AZ Vorden l
• •

l Internet-site:
l www.countiyuvingfair.nl

KOM NU MET KORTING NAAR DE COUNTRY LIVING FAIR!

Estate Events geeft de inwoners van Vorden een speciale korting
op de toegangsprijs van de Country Living Fair. Tegen inlevering
van deze bon kunt u vanaf vandaag tot en met 24 augustus
bij het VW kantoor in Vorden kaarten kopen voor de Country
Living Fair. U betaalt dan geen € 10,- maar slechts € 6,50 per
persoon. Per bon kunnen twee kaartjes gekocht worden. Dat
scheelt u dus maar liefst 7 euro.

LET OP!
Deze actie loopt tot en met 24 augustus en kaarten kunnen alleen
gekocht worden bij het VW kantoor in Vorden. Deze kortings-
aktie is niet geldig in combinatie met andere akties of kortingen.

Naam :

Adres :.

Woonplaats:



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Fruithandel F. Huusken en Zn
SAPPIGE NECTARINES

30 stuks voor ^Jm

00

f̂ .
5O

EXTRA ZOETE DIKKE
GALIA MELOEN per stuk

gfi

HOLLANDSE GROTE ^ t

BLOEMKOOL perstuk O.
50

3 STUKS
4
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00

HOLLANDSE
MALSE
SLABONEN 0m

50

Valeweide

BOLCHRYSANT
van 5,99 voor

BOS ROZEN
a 20 stuks
van 3,99 voor

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

3.99

OP DE MARKT IN VORDEN

Sokken wol Borduurpakketten

DMC- ^
borduurzijde 100
per streng l •

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

Hartelijk welkom! Krommeweg 17, Elspeet
tel. (0577)49 14 11

Ter Wee l e wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

RUNDER-
34% ••

85
•

HAMLAPPEN
500 gram

25

BOER'N BROK
Panklaar 8-10 minuten
bakken
4 stuks

320

GRILLWORST
Naturel of met
ham en kaas
per stuk

250

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

Vordense Weekmarkt
van alle

markten thuis
Voor meer informatie plus een uitgebreide barbecuelijst kijk op www.ter-weele.nl

^HJI^k

ZEER VOORDELIG,
GOED EN SNEL d rukker i j We e ver s

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

j IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS riCHTlNGVLUCHTBJNG.TEAR FUND,

HELP
de slachtoffers «

in Darfur!



Diplomazwemmen (Advertorial)

Ondanks de regenachtige weer-
somstandigheden, was het vrij-
dagavond rondom het zwem-
bad "In de Dennen" gezellig
druk. Vaders, moeders, broers,
zusjes, opa' s en oma' s waren in
grote getale komen kijken naar
de verrichtingen van de jon-
gens en meisjes die deze avond
een poging waagden om een
zwemdiploma te behalen.

En met succes want er werden na
afloop liefst 65 zwemdiploma's
uitgereikt. De zwemlessen voor de
diploma' s A, B en C werden gege-
ven door Ernst- Jan Somsen en
Timme Koster. De zwemlessen
nostalgisch zwemmen en zwem-
vaardigheid l, 2 en 3 werden gege-
ven door Toke Gudde.

DE GESLAAGDEN ZIJN:
Diploma A: Gerrit Jan Fokkert, Da-
vid Filip, Ties Wentink, Jitske Aar-
sen, Tijmen van den Bom, Jesse
Weenk, Patrick Groot Jebbink,
Thomas Wuestenenk, -Vincent
Waarbeke, Torn Wiemer, Merel Ta-
bor.

Diploma B: Bo Wijs, Devin Horst-
man, Jorick Benjamins, Joost Bos-
ma, Carolien Sloot, Loes van der
Linden, Merel Grube, Ines Fran-
kemölle, Claire van Helsdingen,
Tim Sloot, Femke Tuininga en
Mare van der Linde.

Diploma C: Julia Helmink, Mandy
Berendsen, Denise Berendsen, Fal-
co Ijben, Mike Koning, Roos Grube,
Marloes Olthaar, Jordi Houwen,

Emai de Ligt, Jeroen ten Have, San-
.der Rosendaal, Jeroen Rosendaal,
Anne Wijs, Daniel Waarbeke, Re-
mie Waarbeke.

Diploma Zwem vaardigheid: Irene
Olthaar, Vera Velhorst, Dennis Cai,
Esmée te Slaa, Anne Mokkink, Mo-
nique Eggink, Saskia Gudde,
Anouk Rietman, Üsanne Rietman,
Thomas Weenk, Jeanne Hartman,
Naomi Platenburg, Koen Vlogman,
Lars Temming, Irene Menkveld, In-
ge Arfman.
Diploma nostalgische zwemslagen:
Sanne ten Have, Marloes Wullink,
Sophie Wullink, Lisette Arfman,
Gerdien Robberts, Saskia Gudde,
Anne Gudde, Marieke ten Have,
Anne de Klein, Bram Bosma, Anne-
leen Bosma.

2e damestoertocht De Graafschap

Zaterdag 21 augustus gaat het
weer gebeuren: de dames van
Trekker Evenementen Commis-
sie (TEC) De Graafschap verzor-
gen voor de tweede maal een
tractortoertocht speciaal voor
dames.

Er zullen 20 dames met hun trac-
toren akte de presence geven. De
bestuursters met hun tractoren
worden verwacht op boerderij en
SVR camping De Prinsenhoeve van
de familie Berenpas, Mosselseweg
3 te Vorden. 's Morgens zal de stoet
onder begeleiding van een groep
verkeersregelaars, ook allen vrou-

wen, richting Barchem en Ruurlo
vertrekken. De lunchpauze wordt
gehouden bij camping 't Haller
aan de Hallerweg te Ruurlo, waar
de dames en hun tractoren een
uur rust krijgen en de lunch, ver-
zorgd door de heren van de com-
missie, kunnen nuttigen.
De middagroute leidt de groep
door de mooie omgeving van
Ruurlo, Hengelo en Kranenburg
terug naar de startplaats aan de
Mosselseweg. De route is totaal on-
geveer 40 kilometer lang. De orga-
nisatie verheugt zich op een stra-
lende zomerdag en moedigt het
publiek aan zich langs de route te

installeren om de dames met hun
tractoren aan te moedigen en te
bewonderen.

Dit hele gebeuren vindt plaats on-
der de vlag van de Oude Trekker-
en Motoren vereniging, OTMV,
welke dit jaar haar 5e lustrum
viert met een groots festival in het
eerste weekend van september bij
Manege De Heksenlaak te Barchem.

Voor meer informatie over deze
toertocht kan men contact opnemen
met Suzanne Nijenhuis, tel. (0575)
55 91 17 of Esther Dijkema, tel.
(0573) 44 22 02.

BEURSPRAAT

Chinese draak
loopt rood aan
China spreekt voor velen tot de
verbeelding. De verhalen over
de geweldige kansen die deze
gigantische markt biedt wor-
den vaak breed uitgemeten in
de media. Voor een groot deel
ook niet ten onrechte. Samen
met de Verenigde Staten is Chi-
na de grote motor achter het
wereldwijde economische her-
stel. De huidige oververhitting
baart ons wel de nodige zorgen.
Het bh'jft de vraag of de Chinese
regering erin slaagt de Chinese
economie naar rustiger vaarwa-
ter te loodsen.

CHINA NIET MEER WEG
TE DENKEN
De invloed van China op de we-
reldeconomie is vooral de laatste
jaren flink toegenomen. Hoewel
China in verhouding met de Ver-
enigde Staten en Euroland nog re-
latief arm is, groeit de economie
als kool. In de laatste tien jaar be-
droeg de groei gemiddeld 8,2%
met een versnelling in het laatste
jaar. Vooral de toetreding van Chi-
na tot de Wereldhandelsorganisa-
tie (WTO) in 2003 en de vergroting
van de investeringsmogelijkheden
voor Westerse bedrijven heeft de
belangstelling voor China enorm
vergroot. In de laatste tien jaar is
het aandeel van China in de totale
wereldproductie verdubbeld tot
4%. Vandaag de dag is China goed
voor 8% van de wereldvraag naar
olie, een kwart van alle alumini-
um, 30% van de totale vraag naar
ijzererts, 27% van alle staalproduc-
ten en 31 % van de totale steenkool-
productie. Daar komt nog eens bij
dat menig Westerse onderneming
een steeds groter deel van haar
winst uit China haalt. Deze parade
van grote getallen laat wel zien dat
een afkoeling van de Chinese eco-
nomie een vrij grote invloed op de
wereldeconomie heeft. En die in-
vloed zal de komende jaren alleen
maar toenemen.

DONKERE WOLKEN
AAN DE HORIZON
Het grote vraagteken rond China
is momenteel in welke mate de
economische groei zal worden
afgeremd. Want een jaarlijkse
economische groei die richting de
10% gaat, blijft natuurlijk niet
zonder consequenties. Een over-

verhitting van de economie zal
vooral leiden tot een sterk stijgen-
de inflatie. Maar het echte pro-
bleem van China is niet zozeer de
inflatie. Het grote gevaar schuilt in
een te hoog investeringsniveau.
Om in de pas te blijven bij de be-
volkingsgroei moeten er elk jaar
12-15 miljoen nieuwe banen ge-
creëerd worden. Daarnaast is er
een grote trek van het platteland
naar de stad gaande van mensen
die ook allemaal werk en een wo-
ning zoeken. In haar zucht naar
groei heeft de Chinese overheid de
staatsbanken opgedragen om de
kredietkranen wijd open te zetten.
Dit heeft geleid tot overcapaciteit
en een groeiend gewicht aan slech-
te leningen. Ook de Chinese over-
heid ziet in dat het huidige groei-
pad niet te handhaven is en is in
eerste instantie met een aantal ad-
ministratieve maatregelen geko-
men. Zo heeft zij de regelgeving
voor kredietverlening van banken
aan bijvoorbeeld de onroerend-
goedsector verscherpt. Daarnaast
moeten de banken meer reserves
aanhouden om zodoende de ster-
ke groei van de geldhoeveelheid te
beperken.

HARD VERSUS ZACHT
Al deze maatregelen zijn er op ge
richt om een zogenoemde zachte
landing van de economie in te zet-
ten. Dit betekent concreet een
groeivertraging van 9% naar 7%.
De vraag is wel of dit houdbaar is.
De Chinese economie is wat dat
betreft het beste te vergelijken
met een grote tanker waarbij het
niet eenvoudig is om even snel van
koers te veranderen. Vooral bij een
opkomende economie als China is
het erg lastig een zachte landing te
forceren vanwege de afwezigheid
van een regulerend en goed func-
tionerend marktmechanisme. Om
de groeiende problemen het hoofd
te kunnen bieden zijn dus andere
dan administratieve maatregelen
nodig. Wellicht dat een opwaarde-
ring van de Chinese renminbi soe-
laas zou bieden. Maar daar voelen
de Chinese autoriteiten nog wei-
nig voor. Nu de gedane maarrege-
len effect lijken te sorteren, is de
kans op een revaluatie zelfs alleen
maar kleiner geworden. Recente
cijfers laten wel zien dat de groei
van de industriële productie in ju-
ni is gedaald van 17,5% naar
16,2%, terwijl ook de groei van de
investeringen in de afgelopen vijf
maanden is gedaald van 53% in fe-
bruari naar 23% in juni. Dit wijst
er op dat de Chinese autoriteiten
succes boeken bij het afremmen
van hun economie.

Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een ge-
zamenlijke onderneming van de
Rabobank en de Robeco Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Vissen

UITSLAGEN SENIORENWEDSTIJDEN H.S.V 'DE SNOEKBAARS'
De 7de onderlinge wedstrijd werd gevist in het Twente kanaal er waren
10 personen die totaal 4520 gr vis vingen. Uitslag: l J.W. Golstein 2720 gr.
2 A. Golstein 1100 gr. 3 D. Huetink 340 gr. 4 W. Vreeman. Op 15 augustus
werd de 8ste onderlinge wedstrijd gevist in de berkel te Zwiep . Er waren
14 personen die totaal 10790 gr vis vingen. Er werd door iedereen vis ge-
vangen. Uitslag is als volgt l J. Groot Jebbink 1780 gr. 2 R. Eijkelkamp
1340 gr. 3 A. Vruggink 1000 gr. 4 A. Golstein 1000 gr. 5 J.W. Golstein 970
gr. De volgende wedstrijd is op 29 augustus a.s. in de Berkel.



Kleurenpalet Achterhoek deed zaterdag Vorden aan

Kastelen, kerk en boerderijen
favoriet bij de schilders!

Zo'n 55 schilders, afkomstig uit
alle delen van Nederland, stre-
ken zaterdag in Vorden neer
om hier deel te nemen aan de
schilderwedstrijd "Kleurenpa-
let van de Achterhoek".

Een wedstrijd die op 15 mei in
Zutphen van start ging en die op
zaterdag 28 augustus met een slot-

manifestatie in de hal van het
nieuwe gemeentehuis in Zutphen
wordt afgesloten. De organisatie
van het kleurenpalet is in handen
van de Lionsclub Zutphen, die
hiervoor een speciale stichting in
het leven heeft geroepen. De in-
steek van de wedstrijd is om het
bijzondere erfgoed van de Achter-
hoek onder de aandacht te bren-

gen van kunstschilders en hun
achterban.

Overigens locaties te over in Vor-
den. De kastelen Vorden en Hack-
fort, de dikke boom bij den Bra-
mel, de boerderijen in het land-
schap, de N.H. kerk en hotel Bak-
ker bleken toch wel de "trekpleis-
ters" van de schilders. Albert Sprin-

ter uit Midden Beemster was zater-
dagmorgen al vroeg uit de veren
om toch maar vooral op tijd in Vor-
den te zijn. Van beroep dameskap-
per heeft hij zijn hele leven al af-
finiteit met de schilderkunst en
geeft hij in zijn woonplaats in zijn
vrije tijd zelfs les in schilderen. In
Vorden heeft hij een dusdanig
plekje uitgezocht zodat hij een
goed uitzicht heeft op de N.H. kerk
en de fietsen en de auto's in de
straat, die hij dan ook vakkundig
schildert. "Ik hou van impressio-
nistisch schilderen", zo legt hij uit.
Harm Buitink uit Zutphen schil-
dert het beeld van Staring. "Ik heb
inderdaad iets met dichters. Dat
dateert al vanaf de middelbare
school toen wij Staring moesten
"leren", zo zegt hij. De Zutphenaar
is na zijn pensionering als piloot
bij de KLM (vijfjaar geleden) pas
met schilderen begonnen. " Ik zie
het schilderen meer als een uitda-
ging, je leert ervan als je iets moet.
Och, zo relativeert hij, een schilde-
rij hoeft niet af te zijn om mooi te
zijn. Ik denk ook niet dat ik het
schilderij op tijd af krijg", zo zegt
Buitink lachend.

Bij Riet van Westreenen uit het na-
burige Laren begon de interesse
voor het schilderen circa 15 jaar
geleden. "Dat was direct na mijn
ziekte. Het is intussen een prettige
hobby geworden. Ik schilder eigen-
lijk alles wat voorhanden is. Het
moet wel mooi zijn, in dit geval zo-
als vandaag moet het iets "typisch
Vorden" hebben". Riet schildert de
N.H. Kerk, de visboer op de hoek,
de geparkeerde auto's in de straat,
alles wat haar oog ontwaart geeft
het penseel weer.

"Het moet voor de Vordenaar her-
kenbaar zijn", zo zegt ze. Wat dat
betreft een schot in de roos, deze

prachtige "inkijk" in de Dorps-
straat. Freddy Hoevers uit Almelo
'mengt' beroep en hobby. Van huis-
uit decoratie- en kunstschilder,
schildert hij weliswaar ook voor
zijn hobby, maar hoopt daarbij
wel dat zijn schilderij, in dit geval
de entree en gevel van de hervorm-
de dorpskerk, verkocht zal wor-
den. "Ik hoop dat het schilderij 200
euro zal opbrengen. Als ik Herman
Brood zou heten, zou het wel dui-
zend euro opbrengen denk ik", zo
merkt hij op. Na afloop werden al-
le 55 vervaardigde schilderijen in
de grote zaal van hotel Bakker
geëxposeerd.

Voor de jury, bestaande uit Wil Co-
lenbrander, Maria Geluk en Helen
Niemeyer geen gemakkelijke taak.
In de categorie "koper" (amateurs
die nog niet zo lang schilderen)
eindigden zelfs 5 personen met
een zelfde aantal punten. Vandaar
een tweede beoordeling van de ju-
ry. Chris Voerman van de organise
rende Lionsclub Zutphen maakte
de volgende prijswinnaars bekend:
Categorie goud (professionals en
semi- professionals) mevrouw R.
Goehring uit Rotterdam. Cate-
gorie zilver (prijswinnaars van de
afgelopen drie jaren) de heer J.E.
Wiegers uit Zutphen.

Categorie brons (amateurs die lan-
ger dan vijfjaren schilderen) de
heer E. Nijman uit Silvolde. Cate-
gorie koper (amateurs die nog niet
lang schilderen) de heer J. Klop-
man uit Apeldoorn. Categorie
jeugd: Ruben Makkink uit
Zutphen, 9 jaar. Aanmoedigings-
prijs: Torn Roorda uit Steenderen,
4 jaar. Genomineerd (volwasse-
nen) mevrouw Bouman- Hoogen-
dijk uit Moordrecht. Genomineerd
(jeugd) Anna Toersen uit Almen.

'Nieuwe' Grafische Kunstvorm in het Grafisch Museum Zutphen

Kunstenaarsboeken van Elske Bleeker

Normaal houdt het Grafisch
Museum Zutphen zich bezig
met het demonstreren van de
grafische ambachten van circa
1850 tot 1950. Dat wil zeggen
dat men laat zien hoe een boek
wordt gedrukt, gebonden en
eventueel van illustraties wordt
voorzien met behulp .van
clichés of reproducties.

Een uitzondering daarop is de ex-
positie die daar nu komt en die
een grafische kunstvorm toont.
Grafische kunstvormen zijn b.v.
prentkunst, gravure, lithografie,
houtsnijkunst, etsen. Geëxposeerd
worden zogenaamde kunstenaars-
boeken, een bijzonder soort geïllu-
streerde boeken waarin tekst,
beeld en uitvoering een kunstzin-
nige eenheid vormen. Ze worden
al meer dan een eeuw gemaakt,
o.a. door Matisse, Picasso, Bon-
nard, Degas, Maillol, Chagall, Ar-

mando en vele modernen. Het is
moeilijk precies te omschrijven
hoe deze kunstwerken er uit zien.
Daarvoor moet men zelf gaan kij-
ken. Het gaat hier om het werk
van Elske Bleeker.

Na een heroriëntatie op haar leven
is zij de HBOopleiding Grafische
Vormgeving gaan volgen aan
de Hogeschool voor de Kunsten in
Utrecht. Haar afstudeerproject,
een kunstenaarsboek in verschil-
lende vormen, is door het Museum
voor het Boek/Meermanno in Den
Haag aangekocht.
Na haar studie heeft zij zich verder
ontwikkeld in deze kunstuiting,
waardoor zij nu een gevarieerde
collectie werk kan tonen in het
Grafisch Museum Zutphen. Daar is
te zien hoe zij met een veelheid
van technieken: computer, scan-
ner, aquarel, acryl, kollage, teke-
ningen, fotografie, krijt, block-

print, etsen, typografie en hout-
druk haar boeken vorm geeft.
Haar onderwerpen zijn gedichten,
gedachten, teksten en "mooie zin-
nen", kleuren en herinneringen
van haarzelf en anderen.

Er zijn Persoonlijke Boeken, Ge-
dachtenboeken (afgeleid van de
middeleeuwse Getijdenboeken),
Reisboeken, Vormgeversboeken,
ABC's, Gedichtenboeken en Expe-
rimenten.

De expositie vindt plaats van 2 tot
en met 30 september a.s. in het
Grafisch Museum Zutphen, Kerk-
hof 16 (bij de Walburgiskerk) te
Zutphen. Het museum is open op
woendsdag, donderdag en vrijdag
van 13.00-16.30 uur en op zaterdag
van 11.00-15.00 uur.

Op zaterdagen is Elke Bleeker zelf
bij de expositie aanwezig.

Iris Wassink en Frank Waarle
kampioen toernooi Geesteren
Bij tennisvereniging TC De
Koem in Geesteren werd van 11
t/m 18 juli het 4-6-8- toernooi ge-
houden. Iris Wassink en Frank
Waarle van VTP Vorden hebben
hieraan deelgenomen in de ca-
tegorie gemengd dubbel 6 en
met succes.

De eerste partij wonnen ze met
1-6/7-5/6-3, daarna wonnen ze in de

tweede partij met de standen 6-2/
6-3. hi de derde partij wonnen ze
de eerste set met 6-1, waarna de te
genstanders opgaven. In de finale
wonnen ze met 7-5/6-3.
Een knappe prestatie van Iris en
Frank omdat dit pas de tweede
keer was dat ze samen speelden.
Hiervoor speelden ze het open
OGTC-toernooi in Lochem waar ze
tweede werden.

Open Dagen in de Loodse
Op zaterdag 28 en zondag 29
augustus houden ze bij In de
Loodse Workshops Open Dagen.

Nu de zomervakantie teneinde
loopt en de avonden korter wor-
den is de tijd aangebroken om an-
dere activiteiten te zoeken.

Bij In de Loodse Workshops geven
ze workshops wilgentenenvlech-
ten, groendecoraties van gaas en
mos en rond de verschillende sei-
zoenen curcussen bloemschikken.

Men kan zo'n workshops individueel
volgen of met meerdere personen.
Bij In de Loodse kiest iedereen een
eigen onderwerp om op een avond
of een dag te maken. Tijdens de
bloemschikcursussen wordt een-
zelfde onderwerp gemaakt.

Kom tijdens deze dagen gerust een
kijkje nemen, dan kan men een
keuze maken uit onze vele onder-
werpen. In de Loodse Workshops,
Lage Lochemseweg 5, tel. (0575) 43
16 62, www.indeloodse.nl

P.V. Vorden
Wedvlucht jonge duiven vanaf
Arras over een afstand van 320
kilometer. De uitslagen: HA. Ey-
kelkamp l, 5, 6, 7, 9, 10, 16; H.J.
Stokkink 2, 17, 18; Jitske Winkels
3, 14, 20; M.M. Tiemessen 4,15; C.
Bruinsma 8, 19; Comb. AA Win-

kels 12,13.
Natourvlucht (jong en oud) vanaf
Maaseik over een afstand van
ca. 120 kilometer. De uitslagen:
HA Eykelkamp l, 2, 3, 4, 7, 8, 19,
20; Comb. AA. Winkels 5,6,10,14,
15; Jitske Winkels 9; H.J. Stokkink
11,13; J. Meyer 12; C. Bruinsma 16;
MJ. van Dijk 18.

Lever uw nieuws in vóór maandag 10.00 uur via e-mail:
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Warnsveldse Zelfstandigheid
in Sinterklaasverpakking
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Kinderboekenweek
woensdag van start
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drukker i j We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

n n

Geboortekaarteti

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

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



In onze Oh
schijnt weer *?
de zomerzon!:*

GROENTE

BLOEMKOOL
STUK NU:

GALIA MELOEN
STUK NU:

ZUIVEL

CAMPINA BOERENLAND
YOGHURT/VLA

PAK 1 LITER NU: o:
Oh GEKOELD MULTIVIT SAP

99

FLES 2 LITER NU:

m m
UITVERKOOP

WOENSDAG 18 AUGUSTUS
35% KORTING OP AL HET

VLEES
UIT ONZE BEDIENINGS SLAGERIJ

OP = OP

BROOD & GEBAK

Oh ZAANSE SNIJDERS
BRUIN/WIT VOLKOREN

800 GRAM NU:

Oh TOMPOUCEN
4 STUKS NU:

WEDUWE VISSER
VIEUX

FLES 1 LITER NU:9.29

GALLIS GALL HM O L E N H O
Oh HENGELO (G)
(0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

MAANDAG en DINSDAG WEEK 35
23 en 24 AUGUSTUS GESLOTEN
l.V.M. INTERNE VERBOUWING

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 4612 20

Eindelijk!!
Na een welverdiende vakantie gaat

.« l̂ophouse
Open!

Vrijdag 20 augustus, 21,00 uur

Tijd voor een spetterende

APRÉS SOLEIL PARTY
Met een optreden van:

THE AVALANCHE
Gratis cocktail bij zonsondergang (21.20 uur)



BBMB 2004 Oergezellig en Waterhard

Vrijdag de dertiende was geen
aanleiding tot het wegblijven
op het 2e lustrum van het Baby-
BiggenMealBal, ondanks het
regenachtige weer.

De groep vrijwilligers was weer de
hele week " an de slag" geweest
om het evenement tot een succes
te kunnen maken. Het weer pro-
beerde wel roet in het eten te gooi-
en en baarde de organisatie toch
enigszins zorgen t.a.v. de opkomst.

Maar het bewijs is geleverd dat het
BBMB inmiddels een happening
van formaat is waar jong en oud
met plezier naar toe gaan. On-
danks de regen kwamen ruim
1400 gasten naar het feestterrein
aan de Eikenlaan bi-j boer Wesse-
link. In het voorprogramma stond
de winnaar van de GP (Grote Prijs)
van Vorden.

De Avalanche beklommen om
21.00 uur het podium en wisten
het publiek goed te vermaken.
Daarna was het tijd voor Kas Bend-
jen om de tent op zijn kop te zet-
ten.

Inmiddels 11 jaar bij elkaar en nog
steeds met veel humor en plezier
werd het publiek vermaakt met
zowel oude- als nieuwe nummers,
maar wel allemaal 'uut eigen deuze'.

De tweede set was met name het
'Gala der muzikale Geweldenaars'.
Gasten uit de afgelopen tien jaar
kwamen via de galatrap naar bene-
den. Ook deze galatrap was weer
een knap stukje werk van de vrij-
willigersgroep. (K.S.)

Het muzikale geweld werd in deze
tweede set geopend met een
drumact bestaande uit het drum-
mers trio Hans Bouman (Jovink),
Richard Oldenhave (DOGZ) en Re-
ne Groot Wassink (Kas Bendjen)
deze drumact werd begeleid door
de inmiddels doorgewinterde slag-
werkers van de iewetnietwaorie-
dermetblieftbend, welke er niet
voor schromen om het publiek een
gehoorbeschadiging te bezorgen.

Na al dit geweld kwam gitaarvir-
tuoos Alan de Gaspiepe (Normaal)
de trap afdalen om deze happe-
ning van de nodige swingende
deuntjes te ondersteunen.

Het KB Gospelkoor, onderleiding
van Marieke Besselink, wist de vol-
le tent met de nummers "to my fa-
thers house" en "oh Happy days"
tot een cultureel verantwoord
hoogte punt te brengen.

Deze zingende lijsters werden op-
gevolgd door Raymond (Longsac)
de Lange met zijn doedelzak.

De dames van LUV (Shirt Happens)
wisten onder begeleiding van deze
vrolijke doedelzak klanken een
fantastische LUV imitatie neer te
zetten.

Daarna was het tijd voor de Smids-
act (Bertie K. en Wim. O) die met
veel geweld op de klanken van Kas
Bendjen een aambeeld in elkaar
probeerden te hakken. De terechte
winnares (Renske Zenhorst) van
het "Vordense Songfestival" wist
met het haar nummer this is my li-
fe weer een perfecte Shirley Bassey

met veel gevoel neer te zetten. Uit-
eindelijk was de tijd daar om de
Vordense Pavarotti (Johan Stapper)
het podium te laten beklimmen,
welke de sfeer in de tent nogmaals
tot een hoogte punt te doen laten
stijgen.

Na uitbundig afscheid te hebben
genomen van Kas Bendjen Trom-
pettist Peter Wissink, wie na zeven
vette jaren de Kas Bend gaat verla-
ten, om zijn heil in de Limburgse
klei te gaan zoeken. Uiteraard wer-
den alle artiesten die deze avond
de revue passeerden begeleid door
Kas Bendjen.

De avond van het tienjarige BBMB
jubileum werd afgesloten door de
achterhoekse rock formatie Jovink
welke geheel in de stijl van het
tienjarige bestaan de Kas Bend
met volle teugen van de zeven-
dronk liet genieten.

De bezoekers moesten, door de
diverse regenbuien die deze avond
de revue passeerden, nog een mod-
derige hindernis trotseren "het
Weiland". Ze werden hierbij echter
ondersteund door de Firma Ses-
sink, en enkele andere vrijwilligers
die met hun door dieselmotoren
ondersteunde werktuigen de auto's
uit het weiland sleepte. Al met al
was het ondanks het bedroevende
weer toch een superavond waar
jong en oud met een volle grijns op
hun gezicht rondliepen.

VOLGEND JAAR: BBMB 2005 op
VRIpAG 12 AUGUSTUS

Voor meer info: wwwJcasbendjen jd

NDA V O R D E N
Iedere dag:

'Open tafel' de Wehme jeu de
boulebaan de Wehme: info bij
de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05
(i.v.m. vakantie begint Septem-
ber weer).
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen
(i.v.m. vakantie begint Septem-
ber weer).

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

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

AUGUSTUS
18 AMBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
19 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
21-22 Int. D-jeugdvoetbaltoernooi

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

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

teel Vorden.
26 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
28 ANBO/PCOB rijbewijskeuring

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

wedstrijd.

litievaria GROEP VORDEN

Zaterdag 7 augustus
Op de Ruurloseweg vond een aan-
rijding plaats. Een motorrijder zag
een ree te laat en botste er tegen
aan. De motorrijder bleef onge-
deerd, de ree werd ter plaatse uit
zijn lijden verlost.

Maandag 9 augustus
Op de Ruurloseweg vond met be-
hulp van radar een snelheidscon-
trole plaats. Er passeerden 482
voertuigen, waarvan 77 bestuur-
ders te hard reden. Zij kunnen een
acceptgiro thuis verwachten. De
hoogst gemeten snelheid was 76
km/h waar 50 km/h is toegestaan.

Ook op De Horsterkamp werd met
behulp van radar een snelheids-
controle gehouden. Hier passeer-
den 421 voertuigen waarvan 62 be-
stuurders te hard reden. Ook zij
kunnen een acceptgiro thuis ver-
wachten. De hoogst gemeten snel-
heid was 78 km/h waar 50 km/h is
toegestaan.

Dinsdag 10 augustus
Er werd in de nachtelijke uren een
alcoholcontrole gehouden. Een 6-
tal bestuurders hebben geblazen,
geen van hen had teveel gedron-
ken.

Nabij een winkel aan de Dorps-
straat werd een mountainbike ge
stolen.

Donderdag 12 augustus
Aan de Dorpsstraat vond een dief-
stal plaats. Er werd een racefiets
weggenomen.

De gehele week werd er weer ge-
controleerd op geparkeerd staan-
de voertuigen. Er stonden diverse
voertuigen fout geparkeerd. Zij
hebben een gele kaart ontvangen.
Vanaf volgende week zullen er be-
keuringen uitgeschreven worden.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
m et ingang van l augustus
GEVONDEN:
bril, goudkleurig montuur, in een
zwart hoesje; bril, zonnebril, bruin
montuur en bruine glazen op
sterkte.
VERLOREN:
mobiele telefoon, Siemens C55,
blauw met stickers; sleutels, auto-
sleutels Nissan, sleutel Volkswagen
en 3 andere sleutels; zonnebril,
goudkleurig, bruine glazen op
sterkte.

Fuchsiatuin open
Op zaterdag 21, zondag 22 en
maandag 23 augustus a.s. is
de Fuchsiatuin van de Familie
A. Elsman, aan de Baron v/d

Heydenlaan 14 te Wichmond
overdag open. Er zijn zo'n 800
soorten Fuchsia's in bloei te
zien.

Laatste variétévoorstellingen
Het variété-programma Verha-
len en Muziek' in het Theater-
onderdeMolen in Linde (Vorden)
krijgt woensdagavond 18 en 25
augustus zijn laatste voorstel-
ling van een buitengewoon suc-
cesvol zomerprogramma.

Naast bijzondere gasten van het
theaterorkest: de klassieke jazz-
pianisten Tony Moon en Hans
Kwakkernaat wordt het orkest ver-
rijkt met de formidabele saxofo-
nist Peter van de Bremen. De zan-
geres Adagio José brengt haar
chansons en luisterliedjes "La Vie
en Rose"! De mooie verhalen, sma-
kelijk voorgedragen door Diny
Hiddink en Peter Hoefnagels, zor-
gen voor ontroering en vrolijk-
heid bij het publiek.

Het fameuze theaterorkest The
Mills Fathers, bestaat overigens uit
de accordeonnist Tony "Toots"
Fraas, John Grandhouse, bas, Peter
van de Bremen, saxofoon, Tony
Moon en Hans Kwakkernaat,
piano en de zanger Boris Tomas
die, terug in Nederland, graag
weer optreedt in het Theater on-
der de Molen met zijn mooie
acoustiek.

Tijdens de laatste voorstelling op
25 augustus wacht een bijzondere
verrassing door het optreden van
de beide pioniers van het Theater-
onderdeMolen: Ben Rogmans en
Peter Hoefnagels.

Reserveren aanbevolen, tel. 55 69 87,
zie: www.theateronderdemolen.nl



Edah Hengelo
2 kratten Grolsch nu €

Elke week, nu 50% Korting op:

• Edah Megachoco ijs 1,89 nu € O?5 • Edah Multireiniger 1,79 nu € 0.

€ 0?° • Edah zoetjes 1,89 nu € O?5• Edah Pasta's 0,79 nu

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij de Edhah in Hengelo (Gld.)

Openingstijden: maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur
donderdag en vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 uur

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53 Maandag t/m woensdagaanbieding:

Dat is gewoon Edah

BERLINER
BOLLEN

voor175

Kersenvlaai

'90
klein

groot

ss
8S°

In verband met de
Olympische Spelen

gaat de bakker
origineel Grieks
Kloosterbrood

bakken, genoemd het

IONT ATHOS

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

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN - Zaterdag 21 augustus a.s. vindt er een happening
plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag worden de
laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden. De zo-
genaamde stoepverkoop vindt traditioneel plaats op de stoep
onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. Dat deze 'stoep-
verkoop' grote bekendheid geniet, blijkt wel uit de grote
drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan
de Troelstralaan. Dus zaterdag 21 augustus bent u van harte
welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.
Tot ziens bij:

uth/erzutphen
.murraymode.

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

KLEDING VOOR DAMES EN HEREN

DEt^ïSPANNEVOGEL

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

500, - (wwcr

750, - euro-

1000,- e^cr

1250, - 6AWO-

DIVERSE KAST !N nu met

Alléén/ i

60%

Dorpsstraat 27, Ruurlo, (0573) 45 31 93 - Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 46 14 84
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Weekblad Contact

heeftal

vele kopers

de weg naar

Vorden

gewezen!

i

Nutsblokfluit en Keyboardclub

De lessen voor het seizoen 2004-2005

beginnen op zaterdag 21 augustus
in het Dorpscentrum te Vorden.

Opgave van nieuwe leerlingen*

is mogelijk voor de instrumenten:

BLOKFLUIT(leeftijd v.a. 7 jaar)

KEYBOARD (leeftijd v.a. 8 jaar)

Een beperkt aantal keyboards is voor leerlingen van

groep 1 te huur via de club. Toewijzing geschiedt in

volgorde van (voor)aanmelding en vervolgens tijdens

de eerste les.

LESTIJDEN (onder voorbehoud):

08.45 - 09.30 uur:

08.45 - 09.30 uur:

09.30- 10.15 uur:

09.30- 10. 15 uur

Keyboard Groep 3

Blökflutt

Keyboard Groep 2

Keyboard Beginners (Groep 1)

(*) minimum aantal deelnemers: 7

Opgave en/of inlichting:
P.C. Kramer, het Hoge 56, tel. 55 32 29

M. Ditzel, De Voornekamp 22, tel. 55 33 12



Europees kampioenschap pocketbikes

Earry Wassink met zijn fabrieks Blata

Vordenaar Barry Wassink reed
afgelopen weekend mee in het
EK pocketbike te Leleystad.

Het kampioenschap ging over vijf
wedstrijden in o.a. Italië, Tjechië,
Slowakije en Nederland.

Twee weken geleden kneuse Barry
zijn enkel nog in Slowakije, on-
danks dat behaalde hij daar een
prima vierde plaats. Dit weekend

verging het hem beter op zijn fa-
brieks Blata. Er werden vier trai-
ningen verreden. Na de vierde trai-
ning stond hij een 10e van een se
conde achter de Tjech Michel
Duchacek die de polo had, maar
vóór motor coureur Gisbert van
Ginhoven. Barry had tijdens de
trainingen misschien wat harder
gekund maar hij ging voor con-
stante rondetijden. De wedstrij-
den was er een om van te smullen,

Foto: Henk Teerink

Barry was in strijd met van Ginho-
ven en andere rijders om de twee-
de plaats. De Tjech Duchacek won
de wedstrijd voor Barry die jui-
chend over de finish kwam en
door dit resultaat als derde eindig-
de in het Europees kampioen-
schap. Overigens zette hij de snel-
ste ronde van de dag op het circuit
van Midland in Lelystad. Barry
werd aangemodigd door vele sup-
porters uit de regio.

Nieuwe moderne verkoopwagen
voor Vishandel Van de Groep

n / É^^^IE
v M&F van de Groep \

Vishandel M&F van de Groep uit
Spakenburg, die iedere dinsdag
op de markt staat, heeft een

nieuwe hyper moderne koel-
wagen, die aan alle eisen van
deze tijd voldoet wat betreft

milieu, hygiëne. Van de Groep
staat al meer dan 50 jaar in
Vorden.

- Volleybalvereniging WIK bestaat 40 jaar
Volleybalvereniging WIK (Wil-
len Is Kunnen) te Steenderen
bestaat op 10 september 40 jaar.

In 1964 is deze club opgericht, ze
heette toen nog OW (Olburgse
Volleybal Vereniging); na de fusie
met ViWi (Vieraker-Wichmond) in
1967 ging de club WIK heten. Het
jubileum zal op 18 september op

grootse wijze gevierd worden, de
voorbereidingen voor de diverse
activiteiten zijn reeds in volle
gang. Voor de jongere jeugd wordt
iets leuks georganiseerd (verras-
sing!), voor de oudere jeugd en de
senior-leden komt er een feest-
avond. Van het verenigingsblad
Verwikkelingen' verschijnt een ju-
bileumuitgave.

RECEPTIE
Er zal ook een receptie zijn, en wel
op zaterdag 18 sept. van 15.00 tot
17.00 uur in Café-Hotel Heezen,
Marktplein 5 te Steenderen. Ieder
die op de een of andere manier
een band met WIK heeft of heeft
gehad, bijvoorbeeld als donateur,
oud-lid of oud-sponsor, is daar van
harte welkom.

ANBO doet aan ledenwerving

Behoefte aan aanvulling
bestuursleden
Door al haar activiteiten mag
de ANBO zich het laatste jaar
verheugen in een forse leden-
winst. Door overlijden was er
wat verlies, doch dit werd ruim-
schoots gecompenseerd door
nieuwe leden...

Wat is de ANBO en wat doen de
ANBO? De ANBO voor 50-plussers.
De ANBO is ontstaan uit de vroege-
re bond van Staatspensionering.
De nog wat oudere leden zullen
zich dat nog wel herinneren. De
ANBO is een landelijk opererende
vereniging met enige honderd
duizenden leden. De ANBO is geen
politieke partij!

De Algemene Nederlandse Bond
van Ouderen zet zich in voor alle
ouderen in het algemeen, vaak
ook in overleg met andere ouderen-
verenigingen.

Vooral met de hedendaagse bezui-
nigingen is dat noodzakelijk. Wij,
ouderen, willen graag onze (door
ons zelf) betaalde (pensioenen etc.)
ouderenzorg en medische zorg
graag behouden.

Er zal links en rechts bezuinigd
moeten worden, doch ons inziens

hebben vooral ouderen recht op
een goede en zorgeloze oude dag.
Daar moet (weer) strijd voor worden
gevoerd. Hengelo en Steenderen
vormen hierin een zelfstandige af-
deling en is binnen haar gelederen
erg actief. Samenwerking met an-
dere ouderenorganisaties en over-
heid. Elke derde woensdag van de
maand een binnen- of buiten-
gebeuren. Elke vierde woensdag
bij goed weer een afstand fietsen,
bowlen of wat maar mogelijk is.
Bij de ANBO staat een juridische
advieslijn ter beschikking. Leden
kunnen kosteloos hun belansting-
aangifte door een deskundige van
de ANBO laten verzorgen. Ook is er
de mogelijkheid voor goedkoper
medisch keuren voor 70-plussers
voor verlenging van zijn of haar
rijbewijs. Nog meer leden is echter
een noodzaak, want meer stem-
men geven natuurlijk meer
macht.

ANBO Hengelo/Steenderen heeft
naast meer leden behoefte aan
nieuwe bestuursleden. Enige ken-
nis van de werking met een com-
puter zou prettig zijn, maar geen
noodzaalc. Meldt u aan de secreta-
ris H. Speulman, Snethlageweg 17,
7255 CE Hengelo, (0575) 46 31 31.

RXV.-er Thijs van Amerongen
tekent contract
De Vordense junior Thijs van Ame-
rongen heeft een contract gete-
kend bij het Lowik team van de
ploegleiders Han Vaanhold en Arie
Hassink, hij rijdt dit seizoen uit als
junior en heeft nog enkele zware
coursen in het verschiet, hier on-
dermeer de Nederlandskampioen-
schap weg en bij goed presteren zit
er voor Thijs een Wereldkam-
pioenschap in, deze wordt in Italië
verreden, Thijs zit momenteel in
de junioren werkgroep, hij heeft
ook op de weg een stel overwinnin-
gen gepakt en is vele malen in het
buitenland geweest om de interna-
tionale concurrentie op te zoeken,
en dit niet zonder succes.

De goed prestaties werden door
vele amateur-teams gesignaleerd,
maar na het tekenen van Robert

Geesink, het Aaltense wielertalent,
bij het Lowik team, was voor Thijs
van Amerongen de keuze ook niet
meer moeilijk, het contract is nu
ondertekend voor het komend sei-
zoen met een optie voor zeker nog
een jaar.

Het veldrijden zal Van Amerongen
gewoon blijven doen, hij wilde
hier als Nederlands kampioen
graag mee door blijven gaan, dit
werd door de Lowik ploegleider
Han Vaanhold goed bevonden.
Zijn huidige materiaalsponsor
Goossens uit Borculo stelt ook dit
jaar weer het crossmateriaal be-
schikbaar.

Op zondag 22 augustus start hij
in Heerlen voor het Nederlands
kampioeschap bij de junioren.

Feestavond Seniorensoos
\fterakker-Wichmond
Het is weer bijna zo ver, de feest-
avond tijdens de Oranjeweek.
Alle senioren/60 plussers in
Wichmond en Vierakker zijn
hartelijk welkom.

De avond wordt gehouden in St.
Ludgerusgebouw te Vierakker.

Dit jaar treedt de Vordense caba-
retgroep Hoe? Zo! Op. De groep be-
staat uit 3 mannen en 3 vrouwen.

Ook hun nieuwe programma vol
van liedjes, sketsches en typetjes is
in het eigen dialect. Een paar
maanden geleden hebben ze, van-
wege hun 12 '/2 jarig bestaan, voor
een laaiend enthousiast publiek 4
jubileumavonden gegeven in de
Herberg in Vorden. De groep is
ontstaan uit Jong Gelre-culturele
wedstrijden die de groep enkele
keren won. In de pauze is er een
verloting.

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

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

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



Kun jij je makkelijk
verplaatsen in iemand anders?

Als regionale onderlinge verzekeringmaatschappij staan

wij dicht bij onze klanten en streven wij zoveel mogelijk naar

persoonlijk contact.

In verband met expansie zoeken wij ter versterking van

ons team in Ruurlo/Lochem (parttime) en in Ruurlo (fulltime)

een:

Assurantie-adviseur binnendienst m/v

bij O.V.M. Univé Oost B.A.

O. V.M. Univé Oost B.A. is een zelfstandig,

regionaal georiënteerde onderlinge

verzekeringmaatschappij, met vestigingen in

Markelo, Ruurlo, Lochem en Delden.

Als zelfstandig brandverzekeraar en als

tussenpersoon bieden wij onze verzekerden

een totaalpakket van verzekeringen,

pensioenen, hypotheken en financiële

dienstverlening aan.

Bij Univé Oost zorgen momenteel 35

personen voor een goede, persoonlijke

dienstverlening aan onze relaties.

O. V.M. Univé Oost B.A. is aangesloten bij

Univé Verzekeringen, een landelijke

Onderlinge verzekeringmaatschappij met

zo 'n 2800 medewerkers die samen de

belangen behartigen van bijna anderhalf

miljoen verzekerden.

VERZEKERINGEN

Functie
Als assurantie-adviseur binnendienst van

Univé Oost adviseer je, na een gedegen

inwerkperiode, onze klanten inzake alle

voorkomende verzekeringen.

Dit gebeurt hoofdzakelijk op ons kantoor

als front-office medewerk(st)er of telefo-

nisch. Wij vinden het daarom belangrijk

dat je het plezierig vindt met mensen om

te gaan en in een teamverband te werken.

Dit om commerciële doelen te bereiken en

verder uit te bouwen.

Kortom, het is een zeer afwisselende baan,

waarin voldoende ruimte wordt gegeven

om je verder te ontwikkelen.

Profiel
Je bent commercieel ingesteld met een

opleiding Havo/Meao-niveau. Als je in

bezit bent van een assurantie B-diploma is

dat een pre. Mocht dat niet het geval zijn

dan verwachten wij wel dat je bereid bent

dit te halen.

Verder zal er intern veel aandacht worden

besteed aan het verder uitbouwen van jouw

vakkennis en commerciële vaardigheden.

Hierbij kun je rekenen op ondersteuning

van een jong en enthousiast team van

collega's. Tevens gaan wij er vanuit dat je

in ons werkgebied woont, dan wel bereid

bent te verhuizen.

Aanbod
Wij bieden je een afwisselende en zelf-

standige baan in een prettige informele

werksfeer, waarbij er volop ruimte is om

jezelf te ontplooien. Bij Univé Oost ben

je verzekerd van een goed salaris en prima

secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder

een uitstekend pensioen, studiekosten en

een spaarloonregeling.

Geïnteresseerd?
Spreekt deze functie je aan en kun jij je

vinden in het functieprofiel, stuur dan vóór

10 september 2004 jouw sollicitatiebrief

met curriculum vitae naar OVM Univé Oost

t.a.v. de heer E.J. ter Beest, Stationsstraat

12, 7261 AD Ruurlo.

Voor eventuele informatie kun je contact

opnemen met de heer Ter Beest, telefoon

(0547) 36 70 00.

Daar plukt ü de vruchten van!
Acquisitie, naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DECORS/GA/
websolutions & computers

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48
7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl
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HELP
de slachtoffers

in Darfur!

m
GO

Giro 555
S A M E N W E R K E N D E c
H U L P O R G A N I S A T I E S |

Den Haag
www.giro555.nl
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De hulporganisaties doen wat ze kunnen. Helpt u mee? Geef nu!

in het oog
springend...

Dat doet drukwerk

alleen indien er

alle aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt op de

specifieke wensen

van u!

Wii maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wii zijn daarin

uw partner.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Dijkman Bouw Open
zeer geslaagd toernooi

Muzehof Centrum voor de
Kunsten start met AMV en dans

Dit jaar heeft Vordens Tennis
Park voor de eerste keer het
Dijkman Bouw Open Tennis-
toernooi georganiseerd. Met
168 deelnemers en 178 partijen
een goed en sterk bezet toer-
nooi, bestaande uit de top van
Gelderland en een ruime verte-
genwoordiging van de leden
van VTP. Ondanks pittige buien
en een verregende vrijdag-
avond heeft men het program-
ma op tijd af kunnen werken.
Het vele publiek (voornamelijk
uit Vorden) kon genieten van
erg spannende wedstrijden en
in de kantine was het gezellig
tot in de late uurtjes.

Volgend jaar zal het toernooi, dat
onderdeel uitmaakt van het OGTC
(Oost Gelders Tennis Circuit), voor
de tweede keer georganiseerd wor-
den met dezelfde hoofdsponsor,
Dijkman Bouw en dezelfde toer-
nooicommissie. De bondsgedele-
geerde van de KNLTB, dhr. Jan Jan-
sen gaf tijdens de prijsuitreiking
een groot compliment aan de
voorzitter, Rien Wabeke eri de
toernooicommissie voor een zeer
goede organisatie.

Martine Dijkman en Reinier Mo-
lendijk waren de twee kansheb-
bers van VTP Vorden in de hoogste
categorieën. Vooral Martine pres-
teerde erg goed. Zij had een zware
loting. In de damesenkel 4 won
Martine in de finale van haar ten-
nisvriendin Miriam Westerink uit
Rheden met de standen 3-6/60/6-1.
In de damesenkel 3 won Martine
in een hele spannende kwartfinale
op vrijdagavond in de regen van
de als eerste geplaatste Janine Lan-
gela uit Groenlo met de standen 6-
7/6-1/6-4. In de halve finale had
Martine een walkover, waarna ze
vervolgens in de finale tegen Re-
gien Vleems uit Raalte won met 6-
3/6-2.

Reinier verloor in de herenenkel 4
in de halve finale van Berend Bek-
ker uit Ruurlo met 1-6/2-6. In de hè
renenkel 3 stond Reinier wederom
in de halve finale tegenover Be-
rend Bekker. Dit maal won Reinier
met exact dezelfde standen 6-1/6-2,
nu in zijn voordeel.

In de finale kwam Reinier tegen-
over de als tweede geplaatste Mi-
chel Bouwmeester uit Apeldoorn

te staan. Reinier verloor helaas
met 6-0/6-1. Op bijgaande foto zijn
de twee kampioenen in de hoogste
categorie te zien, Michel Bouw-
meester en Martine Dijkman.

Onderstaand een overzicht van de
winnaars/winnaressen in de ver-
schillende categorieën:

Categorie 8: HES Ie Mark Hage-
mans/2e Bart Masselink; DES Ie
Lobke Meekes/2e Rianne van Vel-
zen.

Categorie 7: HE7 Ie Ben Wunde-
rink/2e Clint Berenpas; DE7 Ie An-
ne Rie Westerink/2e Lobke Meekes;
HD7 Ie Peter Boot en Mark Boot/2e
Bart Masselink en Christiaan
Brinkhorst; DD7 Ie Anneke Esse-
link en Angelique Esselink/2e José
Scholten en Petra Hiddink; GD7 Ie
Janny Wensink en Anton Wens-
ink/Truus Brandenbarg en Bert
Brandenbarg.

Categorie 6: HE6 Ie Coenraad Jon-
ker/26 Wim Hoevers; DE6 Ie Liset-
te Dijkman/2e Evelien Dijkman;
HD6 Ie Andre van de Vlekkert en
Martie Dijkman/2e Joop Scholten
en Jos Hiddink; DD6 Ie Wendelien
Nijland en Maaike Ooink/2e Mar-
inda Hartman en Charlotte Kelder;
GD6 Ie Tirsa Dunnebier en Rens
van Velden/2e Karin Heij en Martie
Dijkman.

Categorie 5: HES Ie Roald de Gans/
2e Auke Borckink; DE5 Ie Anne-
loes Sieben/2e Julia Schmieja; GD5
Ie Lisa Borckink en Auke Borck-
ink/2e Anneloes Sieben en Michiel
Kuyper.

Categorie 4: HE4 Ie Berend Bek-
ker/2e Mare Sprenkeler; DE4 Ie
Martine Dijkman/2e Miriam Wes-
terink.

Tot slot de hoogste categorie 3: Ie
Martine Dijkman/2e Regien Vleems.

Ondanks wolkbreuk vijfde plaats
Arjan Mombarg in Hoogeveen
"Ik heb de laatste ronde echt
niet volle bak gesprint veel te
gevaarlijk. Ik dacht bij mezelf
"ze bekijken het maar, ik wil
volgende week ook nog graag
skeeleren", zo sprak Arjan
Mombarg na afloop van de der-
tiende etappe van de "Univé
World on Wheels" competitie,
die donderdagavond onder wel
zeer erbarmelijke weersom-
standigheden in Hoogeveen
werd gehouden.

Toch finishte de Vordenaar als vijf-
de op een tiental meters achters-
tand op winnaar Roy Boeve uit
Kampen. In de laatste ronde pas-
seerde Arjan Mombarg met "speels
gemak" nog een tiental skeele-
raars, waardoor toch nog deze eer-
volle 5e plek en wat het meest be-
langrijke was, hij bereikte "onge-
schonden" de finish.
De wedstrijd in Hoogeveen had in
feite nooit gereden mogen wor-
den. Een kwartier voor de aanvang
(gepland om 19.30 uur) een wolk-
breuk boven het Drentse land-

schap, die een uur zou aanhou-
den. In no-time stond het hele cen-
trum van Hoogeveen bijkans on-
der water. Het skeelercircuit leek
wel een zwembad. De jury besloot
de wedstrijd tien minuten uit te
stellen. Flauwekul natuurlijk, het
betekende in de praktijk nog meer
water op het circuit!
Arjan Mombarg stond er in deze
wedstrijd alleen voor. Hij moest
het doen zonder zijn vaste ploeg-
makkers Arjan Smit, Erik Hulze-
bosch en Haico Bouma. Zij vonden
het te gevaarlijk (bang voor bles-
sures). Ook de Cedric Michaud,
eveneens ploegmaat van Arjan
Mombarg, was niet aanwezig. De
fransman bereidt zich momenteel
in Calgary voor op het schaatssei-
zoen.
De Vordenaar twijfelde vooraf ook,
wel of niet starten in dit waterbal-
let ? Dan toch maar starten, wel
voorzichtig rijden en geen risico's
nemen, zo had hij zich zelf inge-
prent. Sommige skeeleraars dach-
ten wel risico's te kunnen nemen,
maar die werden dan ook keihard

met het asfalt geconfronteerd.
(Van de 60 deelnemers, bereikten
er slechts 24 de finish!) Het gevolg
van dit alles, een uitermate " mak-
ke" wedstrijd, geen ontsnappin-
gen kortom geen lol aan voor het
drijfnatte publiek.
"Wordt er onder zulke weersom-
standigheden nooit een wedstrijd
afgelast"? zo informeerden wij bij
Arjan Mombarg: "Ik skeeler onge-
veer zes jaar, ik heb het één keer
meegemaakt dat er een wedstrijd
werd afgelast. Toen stormde het zo
hard, grote hagelstenen en alles
waaide weg. Op het skeelercircuit
lag het bezaaid met bomen. Toen
werd het afgelast, maar goed ook
want tijdens de wedstrijd telkens
over een omgewaaide boom sprin-
gen leek me ook geen goed plan",
aldus Arjan Mombarg die zich de-
ze week voorbereid op het Neder-
lands kampioenschap marathon
(100 kilometer!) dat zaterdag 21
augustus in het Friese Hallum (na-
bij Leeuwarden) wordt gehouden
en waarvan Studio Sport zaterdag-
avond verslag van zal doen.

Vanaf september zullen er in
het Dorpscentrum cursussen
dans en muziek worden geor-
ganiseerd.

Op de dinsdagmiddag komen er
cursussen voor kleuters (Muziek &
Beweging voor kleuters) en voor
kinderen uit groep 3 en 4 (Algeme-
ne Muzikale Vorming). Op de don-
derdagmiddag wordt er een cur-
sus kinderdans gegeven voor kin-
deren van 6 tot 8 jaar.

Alle cursussen worden gegeven
door bevoegde docenten van de
Muzehof en brengen kinderen op
een speelse manier in aanraking
met muziek en dans. Zo kunnen
kinderen ervaren of ze deze vorm
van vrijetijdsbesteding leuk vinden.
De cursussen zijn tevens een goede
voorbereiding op de vervolgcursus-
sen van de Muzehof Centrum voor
de Kunsten. Voor meer informatie
kijk op www.muzehof.nl of bel
met (0575) 51 53 50.

Bezoek- en Oppas Service
zoekt nieuwe vrijwilligers
De Bezoek- en Oppas Service
(BOS) in Vorden bestaat uit een
team van vrijwilligers dat we-
kelijks een aantal mantelzor-
gers ontlast van hun zorg door
even hun taak over te nemen..

Het team heeft echter dringend
behoefte aan nieuwe vrijwilligers.
De vraag naar vrijwillige thuis-
hulp groeit en het team veroudert
langzamerhand.

Het werk van een vrijwilliger van
de BOS is even de taak van de man-
telzorger te verlichten door de
zorg over te nemen. Mantelzorger
ben je als je voor een hulpbehoe-
vend iemand zorgt, het kan zijn
voor partner, ouder, kind of
vriend. De zorg kan variëren van
een aantal uren in de week, maar
kan soms ook oplopen tot 24 uur
per dag. Om de zorg beter aan te
kunnen is het voor mantelzorgers

van belang om ruimte in te plan-
nen om iets voor zichzelf te kun-
nen doen.

Op dat moment komt de vrijwilli-
ger in beeld die tijdelijk de zorg
overneemt. Veel mantelzorgers er-
varen deze inzet als een welkome
ondersteuning. Nieuwe vrijwilli-
gers volgen een basiscursus in het
omgaan met en de zorg voor cliën-
ten, zodat ze goed voorbereid aan
hun werk kunnen beginnen.

Bent u op zoek naar zinvol vrijwil-
ligerswerk, vindt u het leuk om an-
deren te ontmoeten, heeft u weer
zin in een korte bijscholing, dan is
dit werk iets voor u! Neemt u dan
contact op met de coördinator van
BOS Vorden, Ekie Voorburg, tel.
(0573) 43 84 00 of informeer bij
Louise van Uden van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden, tel.
(0575) 55 34 05.

Ponyclub 'de Graafschap'
Ponyclub "de Graafschap" pres-
teert super tijdens Regiokam-
pioenschappen te Dronten.

Jermaine Pellenberg en Bart Hart-
man zijn met hun pony's kam-
pioen geworden. Jermaine sprong
met haar pony Silvia keurig 2 man-
ches foutloos. Zij was de enige die
dat presteerde en daardoor kreeg
zij al vroeg in de morgen het kam-
pioenslint om de nek van haar po-
ny gehangen.

Bart Hartman reed met Leandros
Sirik een mooie proef in de klasse
Ml. De jury beoordeelde deze
proef met 169 en 171 punten. Dit
was voldoende voor het kampioen-
schap. Martine Bijenhof reed met
haar pony Taran in de klasse L2
dressuur en behaalde hier een he-
le mooie derde prijs. Marieke Rou-
wenhorst sprong met haar pony
Chynthe de sterren van de hemel.
Alleen tijdens de barrage zat haar
de balk van de laatste hindernis in
de weg. Marieke behaalde hier een
achtste prijs. Martine, Marieke en
Bart mogen de vereniging verte-
genwoordigen tijdens de Hippiade
(Nederlandse kampioenschappen)
die gehouden worden op 4 septem-
ber te Ermelo.

Verder namen een aantal ponyrui-
ters deel aan het verenigingskam-
pioenschap en 4-tal. Het M 4-tal ge-
reden door Paulien Kouwenhoven,
Nienke Woerts, Lisette Bijenhof,
Elodie Stokman en getraind door
Ton Steentjes en Irene Regelink be-
haalde een tweede plaats.

Ook het 4-tal van de A.B.C pony's
gereden door Jermaine Pellenberg,
Sebastiaan Hamer, Vera Kingma,
Iris Berenpas en getraind door Si-
mone Baauw behaalde een twee
plaats.

De deelnemers aan het vereni-
gingskampioenschap: Marit Kou-
wenhoven, Jorieke Pellenberg,
Lian Nijenhuis, Lisette Bijenhof
(dressuur) en Carlijn Kingma, An-
nemieke Mulderije, Marieke Rou-
wenhorst en Sebastiaan Hamer
(springen) waren iets minder ge-
lukkig en eindigde in de midden-
moot.

Toch was het voor de kinderen een
mooie dag en wil het bestuur van
LR en PC de Graafschap niet alleen
de kinderen, maar ook de ouders
bedanken dat de vereniging met
zo'n groot aantal heeft deelgeno-
men aan dit kampioenschap.

Rommelmarkt
muziekvereniging Euterpe
Tijdens de Halse dag op zondag
5 september zijn wij muziekver-
eniging Euterpe uit Halle weer
aanwezig met een groot aantal
kramen met gebruikte spullen,
waaronder veel nuttige en
bruikbare artikelen onder an-
dere meubelen en heel veel boe-
ken.

Gezien het succes van voorgaande
jaren, willen wij ook nu vragen of

u eens wilt nagaan of u nog wat
hebt wat geschikt is voor deze ver-
koop. Alles wat nog heel is en nog
bruikbaar komt hiervoor in aan-
merking. Het mag gebracht wor-
den, maar wij komen het ook
graag bij u ophalen. Voor inlichtin-
gen zie de Contacties.

Men steunt er onze en uw muziek
vereniging mee, alvast hartelijk
bedankt.
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KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten

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

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

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

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

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

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

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

LARENSE KERMIS
VRIJDAG IZATERDAG
3SEPT. l 4SEPT.

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

deBos

ZONDAG
5 SEPT.

MAANDAG
6 SEPT.

WWW.LARENSEKERMIS.NL

OPEN DAGEN
IN DE LOODSE WORKSHOPS

Wilgentenenvlechten,
gaas en mos en groendecoraties.

Zaterdag 28 en zondag 29
augustus van 11.00-18.00 uur.

In de Loodse Workshops
Lage Lochemseweg 5,

7231 PKWamsveld (0575) 431662
www.inoeloodse.nl

Schoorsteen vegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Ontwerp en realisatie internetsites

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

Weevers
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H[WWW.WITKAMP.COM
Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

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

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

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

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

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

TEGELHANDEL
mullcf-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Tonny Jufflërfs
AUTOSCHADE
'STELBEDRIJFi

r:zni>
UU

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80

M O D E V A K S C H O O L

Vanaf 1 september begin ik weer met

dag- en avondopleiding
Knip- en naailes

voor beginners en gevorderden.

Patroontekenen
tevens opleiding tot costumière, coupeuse.

Lingeriecursus
Inlichtingen en opgave bij

GERDIEN EULINK-KEMPER
7255 NK Hengelo (Gld.) • Schapendijk 6, Veldhoek

Telefoon (0573) 46 12 42

AANGESLOTEN BIJ MODEVAKSCHOOL 'HAARLEM'



75 jaar voetbalclub Vorden' en bloemen als groente!!!
Een 75-jarig jubileum van een
dub, in dit geval de voetbalver-
eniging "Vorden" geeft immer
aanleiding, al is het maar voor
eventjes, om achterom te kij-
ken, want dat zijn vaak de kren-
ten in de pap de " voetbalverha-
len van vroeger"! De verhalen
uit de herinnering komen nog
eens extra op je netvlies terug,
wanneer je bedenkt dat je in
een straat woont, zelfs in een
huis woont, waar in een ver ver-
leden de muren zelfs voetbal
ademden. Dus even terug naar
de tijd van vlak voor en na de
Tweede Wereldoorlog.

Het huis waarin ik nu woon, staat
momenteel geregistreerd onder
het Wiemelink 11. Dit gedeelte
van het Wiemelink was vroeger
een sintelweg, zeg maar een
zijstraat van de Burgemeester Gal-
lestraat dat liep vanaf het huis
waar thans fysiotherapeut Jaap
Funcke woont. De weg liep door
tot aan de spoorbaan op de hoek
bij het speeltuinrje waar het Wie-
melink uitkomt op de Mispel-
kampdijk. In vroeger jaren een
zandweg richting Lettink. Vanaf
Jaap Funcke aan de rechterkant
van de sintelweg een lange rij met
kippenhokken toebehorend aan
"kippenboer" Jansen. Welke au-
tochtone Vordenaar kent niet de
alternatieve tekst van het Vordens
Volkslied, gezongen door de plaat-
selijke troubadour Johan Stapper.

Enkele passages uit dat lied: "Ons
Vorden is bekend door zijn leer-
looierij, borstels van Haverkamp,
worst van de Poesse, matrassen
van Raat, kuikens van Jansen die
vind je op straat". Daar waar de
kippen en kuikens van Jansen lie-
pen, staan nu prachtige huizen en
de kinderdagopvang " De Klim-
boom". Aan de linkerkant van ge-
noemde sintelweg stonden een
vijftal huizen, eigenlijk een be-
roemd voetbalbolwerk. Daar
woonden allemaal mensen met
"geelzwarte" pupillen in de ogen
of in een nog vroeger stadium met
pupillen "blauw en wit". Respec-
tievelijk de clubkleuren van het
"Vorden" van nu en het " Vorden"
uit pakweg de dertiger jaren.

Op de plek waar nu Dine Voskamp
woont, woonde toen de familie
Stapper. Veel voetbalbloed in de
aderen en jaar- in, jaar- uit, pleeg-
kinderen die allemaal bij "Vor-
den" voetbalden. In het huis waar
nu Harrie en Anja Lenselink leven,
daar woonden vroeger de ouders
van Anja. Haar vader Rinus Pardij s
stond jarenlang zijn mannetje in
Vorden I. Een paar meter verder
op, waar nu Ans en Han Jongbloets
wonen, was vroeger het domein
van Harre en echtgenote Jantje
Vlogman. Harre speelde eveneens
jarenlang in het eerste elftal. Hij
was een robuuste voetballer. Al-
leen al zijn verschijning, deed de
tegenstander sidderen van angst.

MOOIE KEEPER
Harre en Jantje hadden twee
zoons, de één Job, voetbalde alleen
een paar jaar bij de jeugd, maar

"In de periode dat Martin Jochemsen als trainer bij 'Vorden " werkte, werd er onder de meest extreme weers-
omstandigheden getraind. Neem de strenge winter 1962/ 1963. Gewoon door de week buiten trainen en op
zaterdag het sneeuwveld "plat walsen " (dat deden de spelers zelfi) zo dat er op de sneeuw een oefenwedstrijd
gespeeld kon worden. Geen wonder dat er in die voetbal)aargang het kampioenschap behaald kon worden!!
(Perfecte conditie!)

Op deze foto het elftal van Vorden l, voor de aanvang van een oefenwedstrijd tegen AZC
Bovenste rij van links naar rechts: aanvoerder Jan Undenschot, trainer Martin Jochemsen, Ab Velhorst, Wim
Wissels, voorzitter Wim Kuijper, RudyEggink en Wim Steenman. Middelste rij van links naar rechts:Joop Bosch,
Joop Teerink en Jan Maalderink. Voorste rij van links naar rechts: Joop Westerveld, Rinus Rothman, Ab Nijen-
huis en EefEggink. (Op de foto ontbreekt Wim Buunk)

wist werkelijk alles over spel met
het " bruine monster", zoals de Ie
ren bal ooit werd omschreven. De
andere zoon, Bennie ( inmiddels
de 70 al gepasseerd) stond jaren-
lang bij Vorden in het doel. Bennie
was " een mooie keeper" en vond
het helemaal niet fijn dat zijn
voetbalkleding tijdens de wed-
strijd smerig werd! En dan zijn we
aanbeland bij de (huidige) woning,
het Wiemelink 11. Toen mijn va-
der het huis begin vijftiger jaren
kocht, "ademde" zoals gezegd, de
woning werkelijk één en al voetbal.

Op de plek waar thans dit verhaal-
tje wordt geschreven, daar woon-
den en leefden de broers Wentink:
Barre, Henk ( Mas), Kuch, Evert en
Ab Wentink de "stoere voetbalbin-
ken" van weleer. Nogmaals deze
woning en de meters grond om
het huis heen was voetbal en dat
eigenlijk met hoofdletters geschre-
ven. Het gekke is dat in deze wo-
ning anno 2004 nog altijd met veel
passie over voetbal wordt gespro-
ken. Op deze plek wordt, zolang de
voetbalvereniging "Vorden" be-
staat voetbal als een soort zuurstof
ingeademd!

De beste voetballer van de Wen-
tinks was ongetwijfeld Barre, de
meest spraakmakende was Henk,
in de volksmond beter bekend als
"Mas" Wentink. De man die na een
behaald kampioenschap tijdens
het verorberen van een uitsmijter
de bloemen uit de.vaas haalde en
deze als " groente" opat. De man
die soms speelde met een witte

handdoek als sjaal om de nek. De
man die na een gewonnen toer-
nooi in Bathmen, op de terugweg
naar Vorden, de spelers vanaf een
kansel toesprak! Na deze "beroem-
de" broers Wentink, bleef deze
naam als een rode draad door voet-
ballend Vorden lopen. Zonen en
kleinzonen van deze generatie zo-
als Gerrit Wentink.Eppe Wentink,
Bennie Wentink e.d. In het huidi-
ge Vorden I nog steeds een Wen-
tink nl. Dennis, de zoon van de
voormalige keeper Gerrit Wentink

Allemaal schitterende verhalen
die ongetwijfeld zaterdag 4 sep-
tember tijdens de reünie van "Vor-
den" zeker bij de oudere garde zul-
len worden opgerakeld. Bezoekers
aan deze reünie wordt aangeraden
om toch vooral Johan Stapper "
aan te schieten ", want die zal on-
getwijfeld heel wat anekdotes te
vertellen hebben. Ook over zich
zelf, toen hij in een wedstrijd te-
gen Keyenburgse Boys een doel-
punt maakte, van vreugde het doel
in rende, vast kwam te zitten in
het net en na vele minuten met
het net geworsteld te hebben, nog
steeds juichend terug liep naar de
eigen helft. In die jaren was het de
elftalcommisie die de opstelling
van de elftallen bepaalde. Grappig
een citaat uit een clubblad van no-
vember 1959, waarin letterlijk
stond: de wedstrijd van vorige
week tegen Erix Üvelde werd afge-
last en zie het elftal werd voor de
eerstvolgende ontmoeting tegen
Vios Beltrum (zonder dat er dus
was gespeeld) op liefst zeven plaat-

sen gewijzigd! Dat was nog eens
voetbalvisie. Onze nieuwe bonds-
coach Marco van Basten zou er ja-
loers op worden!

TOEKOMST VAN DE CLUB
Prachtig allemaal, de blik terug in
de historie. Van groter belang is ui-
teraard de toekomst. Een toe
komst die met groot optimisme
door voorzitter Herman Vrielink
wordt tegemoet gezien. Hij is er
rotsvast van overtuigd dat de voet-
balvereniging "Vorden" op 29 au-
gustus 2029 het 100 jarig bestaan
gaat vieren! Waar dit op is ge
stoeld? Herman Vrielink geeft zelf
het antwoord: " In de eerste plaats
blijft voetbal volkssport nummer
één. Wij hebben hier bij "Vorden"
al jarenlang een behoorlijke aan-
was van jeugd. Dat zal over 25 jaar
niets anders zijn. De liefde voor de
sport zal blijven.

Daar komt bij dat wij bij onze ver-
eniging over een groot aantal vrij-
willigers beschikken. In totaal zo'n
140 mannen en vrouwen onder-
verdeeld in leiders, onderhouds-
ploeg, commissies, kantine, be
stuursleden, de vrijwilligers bij het
Kuijper- toernooi, noem maar op.
Deze mensen zijn het hele jaar
door in touw, ze voelen zich be
trokken bij hun vereniging. Bij ons
leeft het " wij- gevoel". Een ver-
schijnsel dat overigens bij meerde
re verenigingen geldt. Dat heeft
denk ik te maken met de mentali-
teit op het platteland", zo zegt
voorzitter Herman Vrielink. De
voetbalclub " Vorden" telt in totaal

ca. 300 voetballende leden onder-
verdeeld in 110 pupillen, 85 junio-
ren en plm. 100 senioren. Het per-
centage jeugd dat later door-
stroomt naar de senioren is rela-
tief laag.
Vrielink: " Dat heeft met een aan-
tal oorzaken te maken. Diverse
jongens gaat op zaterdag werken.
Willen een zakcentje verdienen
om naar de disco te gaan. Dan
wordt het vaak laat, dus op zondag
uitslapen en geen voetbal meer op
zondagmorgen.

Een andere categorie kiest op gege
ven moment voor een andere tak
van sport. Vergeet niet de studie,
waardoor te weinig tijd voor de
sport. Gelukkig is er ieder jaar
weer de aanwas van pupillen.
Trouwens met een gemiddelde
competitiedeelname van zes senio-
renelftallen zijn we eigenlijk best
tevreden", zo zegt hij.

FINANCIEEL GEZONDE CLUB
Een ander aspect dat volgens Her-
man Vrielink een belangrijke rol
speelt in de stabiliteit van de club,
zijn de financiën. Zegt hij: " We
hanteren relatief lage contribu-
ties. Al onze elftallen vanaf de pu-
pillen tot en met de senioren wor-
den gesponsord. Dus hoeven de
ouders geen kleding aan te schaf-
fen. Wij zijn deze sponsors (veelal
ondernemers) uiteraard zeer dank-
baar voor hun bijdrage.

Wij hebben over het algemeen
contracten van drie of vijf jaar.
Haakt er een sponsor af, dan heb-
ben wij de tijd om een andere te
zoeken", zo zegt de Vorden- voor-
zitter die vervolgens superlatieven
tekort komt om de voormalige Ac-
tiviteiten Stichting te roemen.

Deze Stichting heeft er in de loop
der jaren voor gezorgd dat de ver-
eniging over een prachtige accom-
modatie en sinds kort ook over een
prachtige tribune beschikt. " Wij
zijn schuldenvrij, dus eigenlijk
zijn we een "rijke" vereniging, als
je begrijpt wat ik bedoel. De ge
meente Vorden verzorgt het on-
derhoud van de velden. De verhou-
ding met de gemeente is zeer
goed. Met name wethouder Wi-
chers is zeer betrokken met de
sport" zo zegt Herman Vrielink die
tot slot nog wijst op hetgeen de
voetbalclub "Vorden" voor de ge
meenschap betekent.

Zegt hij: " Sport is de belangrijkste
"bijzaak" in het leven van een
mens. Wij vormen als voetbalver-
eniging een bindend element in
de gemeenschap. Daardoor zijn
onder meer ook vele vriendschap-
pen ontstaan. Voor de ontwikke
ling van een kind is het gewoon be
langrijk dat ze aan teamsport
doen. Dan kunnen ze prima bij de
voetbalclub " Vorden" terecht. Dus
zal het 100 jarig bestaan in 2029
echt wel gevierd worden", aldus
Herman Vrielink. En dan zullen de
spelers ongetwijfeld gekleed zijn
in de nieuwe clubkleuren: zwarte
broek, zwart shirt met een verti-
caal gele baan en zwart- gele kou-
sen!.

Zingen doet j e wat

Open repetitie koor Inspiration Vorden
Zingen, of het nu samen met
anderen of in je eentje is: het
ontspant en geeft tegelijkertijd
nieuwe energie. Bij koor Inspi-
ration in Vorden ervaren we dat
al bijna 30 jaar.

Wekelijks studeren we op ontspan-
nen wijze liederen met pakkende
melodieën en teksten die je raken
in. We zingen een aantal keren per
jaar in tehuizen, kerken of andere
gelegenheden, dan ervaren we het

stimulerende effect van zingen
voor publiek. De optredens zijn al-
tijd weer hele bijzondere en soms
feestelijke gebeurtenissen. In 2005
vieren we ons 30 jarig jubileum en
dat willen we vieren met onder
meer een speciaal optreden. Het
koor bestaat momenteel uit 17
mannen en vrouwen tussen de 30
en 60 jaar en we zingen overwe
gend meerstemmige liederen in
verschillende talen. We zingen on-
der inspirerende leiding van diri-

gent Piet Piersma zowel a capella
als met orkestbanden. We willen
graag nog wat groeien: nieuwe Ie
den zijn daarom van harte wel-
kom. Enthousiasme vinden we be
langrijker dan veel zangervaring.

Men start het nieuwe seizoen op
woensdag 8 september met een
open repetitie. Een avond waar ie
dereen die van zingen en onder an-
der gospels in de breedste zin van
het woord houdt kan komen kij-

ken, luisteren of meezingen. De
open repetitie vindt plaats van
20.15 - 22.00 uur in basisschool
het Hoge te Vorden. Kom ook eens
en proefde sfeer of kom gratis een
maand meezingen.

Voor meer informatie over koor
Inspiration kan men ook contact
opnemen met het secretariaat:
Henny Smallegoor (0575) 55 26 57
of vanaf 4 september dirigent Piet
Piersma (0575) 55 33 52.

Al gekeken op

iAnARAi.contact.nl

voor liet

allerlaatste

plaatselijke

nieuws?



SELLE

GEGARANDEE

NERG
GOED

"Zo van het land,
vers en voordelig en
voor aardse prijsjes/1

Sla en
komkommer

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS

PLUS
Scharreleieren
Groot
Doos 10 stuks

Biefstuk
500 gram &&?

GEGARANDEERD

NERGENS
Ê0KOPER

BESTSELLER!
Bergschaduw

Ruby Cabernet
Cinsault of

Sauvignon blanc
Zuid-Afrikaanse wijn
Fles 75 cl. 3.59

ree Vankan, chef aardappeU
groe

GEGARANDEERD

ERGENS
EDKOPER

3 flessen

II

Sunil
Wasmiddel
Tabs of tabs color
Doos 30 stuks
Vloeibaar Flacon 1500 ml.
Of wasmiddel poeder
of color Pak 1500 gram

l GEGARANDEERD^

l NERGENS l
VGOEDKOPER]

99

PLUS
Kabeljauwfilet

Pak 250 gram Utt

349

Friesche Vlag
Bollino vla
Banaan of vanille
Pak 1 liter

^GEGARANDEERD

j tJERGENS
C*'GOEDKOPER

O299

PLUS
Frisse fruitdrank
Diverse smaken
Pak 1 liter

PLUS
Cornets
classic
Doos 6 stuks
1.99

Vloer tarwe of wit
brood

Heel ca. 800 gram Jk4T

99

Verduyn
Snoep
Diverse soorten
Zak 200-250 gram
0.99

Smiths
Doritos
of Bugles
Keuze uit diverse smaken
Zak 100-200 gram

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Yorkham

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Shoarmavlees
Kilo 6*4*-

Laatste week.

Vanaf woensdag 25 augustus vindt u onze advertentie in Extra Nieuws

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.0CW1.00 7242 EC Lochem
 vrjJd*9 ̂ I2^

zaterdag 8.00-18.00 - . QCJ* . 251056 zaterdag 8.00-20.00

34/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 augustus 2004 Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

IS Opgeteld de beste!



Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/100 X 200
90 X 21O/220

14O/160 X 20O
18O X 2OO

Waterbed maat

van
van
van
van
van

14,95
16,95
19,95
23,95
25,95

voor 9,95
voor 11,95
voor 15,95
voor 19,95
voor 21,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200
90/200
90/220

.140/200
160/200
180/200
180/220
slopen 60/70

van
van
van
van
van
van
van
2 stuks

13,95
14,95
15,95
21,50
22,95
27,95
29,50

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
nu

9,95
9,95

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

Cinderella lakens u/ft
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95
200/260 van 24,95 voor 19»^5
240/260 van 27,95 voor 21,95
Ook in diverse kleuren voorradig

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

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

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

van
van
van
van
van
van

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

voor 12,95
voor 14,95
voor 17,95
voor 19,95
voor 21,95
voor 24,95

nu 2 voor 12,95

Satijnen dekbedsets
1 persoons vanaf 29,-
2 persoons vanaf 49,-
(its-jumeaux vanaf 49,-

Vandyck Royal
Effen en gestreepte baddoeken

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

Linolux
Effen gekleurde baddoeken.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 9»^5

washand van 2,25 voor l,8o

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

- y s
Synthetische kussens met hollow fiber
vulling en katoenen tijk, anti-allergisch.
van 15,60 p/st. nu 2 voor 22,5»

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

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

DEKBEDSETS
2 de G R A T I S

Cinderella • Essenza • Dobby • Beddinghouse

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

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.
van 64,95 p/st. nu 39,-

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

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

BIJ elk dekbed een gratis parasol OP=
Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 70% dons. In Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 179,- voor 79»"
1 pers. xl 140/220 van 199,- voor 89»"
2 pers. 200/200 van 259,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 299,- voor 149*~
litsjum. xl 240/220 van 349,- voor 109,-

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

Zomerdekbedden
katoen

i pers. 140/200
1 pers. xl 140/220
2 pers. 200/200
litsjum. 240/200
litsjum. xl 240/220

nu 29,95
nu 34,95
nu 44,95
nu J4,95
nu 04,95

zijde
nu
nu
nu
nu
nu

39,95
49»95

59.95
79,95
89,95

90% dons
nu
nu
nu
nu
nu

59,95
69,95
99,95

109,95
119,95

59»-
69,-

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

Benetton badjassen
van 59,95 I1U 3 ,̂-

wit + ecru badstof badjas
nu slechts 24,95

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

Synthetisch 4-seizoenendekbed
met katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 99,-
1 pers. xl 140/220 van 119,-
2 pers. 200/200 van 139,-
litsjum. 240/200 van 159,-
litsjum. xl 240/220 van 179,-

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

45.'
49,'
69,-
l9*'89,-

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

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 129,- voor
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89»'
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109»'
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Mazurische dons 90% super dekbed
navulbaar, carré gestikt i-persoons 800 gr. van 329.- nu slechts 1/9,'

l

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

Luxe romantische uitvoering
kleur ecru

EXTRA FIJNE MAZING
van 55,- HU 29,95

strandlakens
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens vanaf 12,95
Kinderstrandlakens vanaf 9,^5

Ook 2 persoons maat dus lekker breed.

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

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

Pe- aröoMe* Umic îviiifcĵ f vanaröo
onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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