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In de apotheek worden de
recepten drie keer
gecontroleerd! En bij alles wordt

een "bijsluiter" gevoegd

Apothekers Mariet Kroonen en Bart Veen.

Bart Veen heeft zo'n 25 jaar de
leiding gehad in de Vordense
apotheek. Toen hij tot de con-
clusie kwam "hier in Vorden
loopt alles gesmeerd", dacht hij
bij zich zelf, ik ben nog jong ge-
noeg om eens iets anders te
gaan doen. Een nieuwe uitda-
ging-

Hij kreeg de kans om bij de "Medi-
veen Groep" als een soort "kwali-
teitsmanager" te gaan werken. "Ik
ben daar momenteel voor de 180
apothekers die bij "Mediveen" zijn
aangesloten, bezig met het certifi-
ceren, zeg maar een soort hand-
boek op te zetten waarin wordt
vastgelegd dat deze apotheken al-
tijd een bepaalde kwaliteit zullen
"leveren". Om in vaktermen te
spreken, de apotheek wordt regel-
matig volgens de Isonormen ge-
toetst. Daarnaast ben ik in Vorden
nog steeds de tweede apotheker.

Toen Mariet de afgelopen weken
met vacantie was, heb ik haar ver-
vangen. Dat kan ook heel goed, ik
heb hier jaren gewerkt, ken de
apotheek natuurlijk door-en-door
en bovendien woon ik nog steeds
in dit pand. Trouwens, al heb ik nu
een "landelijke" baan, ik blijf hier
wel wonen. Vorden is zo'n mooi
dorp, waarom zouden we hier weg
gaan", aldus Bart Veen. Tussen
twee haakjes met Mariet wordt
Mariet Kroonen bedoeld, de vrouw
die sinds het vertrek van Bart Veen
(in maart jongstleden ) in de Vor-
dense apotheek als "eerste apothe
ker" de scepter zwaait.

Net als haar voorganger is zij ook
op universitair niveau als apothe-
ker afgestudeerd. "Ik ben 16 jaar
als apotheker werkzaam geweest
in Voorburg. In september 2000
ben ik in de apotheek aan de
Nieuwstad in Zutphen gaan wer-
ken en zijn toen in Vorden gaan
wonen. Voor mijn man een be-
kend gebied, hij komt namelijk uit
de Achterhoek. In de afgelopen ja-
ren zijn er tussen de apotheken in
Vorden en Zutphen altijd goeie
contacten geweest. Beide apothe-
ken zijn bij dezelfde groep aange-

sloten. Wij nemen tijdens vacan-
ties e.d. elkaar waar. Voor mij was
de overstap naar de Vordense apo-
theek dus niet zo moeilijk", zo
zegt Mariet Kroonen.

CONTROLE
Tijdens het gesprek met de beide
apothekers liep als een rode draad
het woord controle, of zoals Ma-
riet Kroonen het omschreef: "bij
ons is alles zeker weten"! Als eerste
apotheker ben je een soort mana-
ger (eigenlijk "medicatiebegelei-
der" zoals Veen de functie om-
schreef). Indien nodig inspringen
in de apotheek, maar bovenal heb
je de eindcontrole. Dagelijks gaan
er zo'n 200 recepten door de han-
den van de apothekersassistenten,
waarbij naar schatting meer dan
300 geneesmiddelen worden ver-
strekt. De assistenten controleren
elk recept twee keer. Vervolgens
controleer ik zelf alle recepten aan
het eind van de dag nog een keer.
Ik durf dan ook gerust te stellen
dat hier geen ernstige fouten wor-
den gemaakt. Je moet natuurlijk
wel altijd zeer alert blijven en ge-
concentreerd blijven werken", zo
zegt Mariet Kroonen.

De computer is natuurlijk bij deze
controle onontbeerlijk. Daarin
zijn bijvoorbeeld alle medicijnen
"opgeslagen" die de patiënt ooit
vanuit de apotheek heeft meege-
kregen. Schrijft een arts een
middel voor dat zich niet goed ver-
houdt met andere medicijnen,
dan wordt de huisarts direct ge-
beld. Trouwens andersom bellen
de artsen ook regelmatig met de
apotheek. Vragen in de trant van "
ik wil de patiënt dat en dat middel
voorschrijven, wat kunnen jullie
leveren?"

"KRIEBELIG"
Onze beide gesprekspartners zijn
zeer content met de acht apothe
kersassistenten, die naar werku-
ren omgerekend (de één werkt we-
kelijks langer dan de ander) in to-
taal vier fulltime banen genere-
ren. "Kunnen deze assistenten al-
tijd wel de "kriebelige" handschrif-
ten van de arts lezen"? zo vroegen

wij ons af. Als de huisarts namelijk
een recept meegeeft kan de pati-
ënt het negen van de tien keer ab-
soluut niet lezen. Mariet Kroonen:
"De assistenten zijn geoefend in
het lezen van de handschriften
van de artsen. Is er iets niet duide-
lijk leesbaar, of de assistent weet
niet wat de arts precies bedoelt,
dan is er direct telf. contact. Wij
geven dus nooit het voordeel van
de twijfel", zo zegt ze.

De werkkamer van de leiding, dus
de "eerste apotheker", is naast de
apotheek gelegen. De deur staat al-
tijd open. De klanten in de apo-
theek kunnen de apotheker altijd
zien zitten. Bart Veen: "Dat ge-
beurt bewust. Is er iets met het re-
cept aan de hand, zijn er vragen
over bijvoorbeeld geneesmidde-
len, dan lopen we de apotheek in
en vertellen wat er aan de hand is.
Is het nodig dat de arts even ge
beid wordt, dan horen ze dat. Deze
openheid wordt zeer op prijs ge
steld. De mensen voelen zich dan
veilig. Of we stappen gewoon even
de apotheek binnen om een praat-
je met de klant te maken", zo zegt
hij.

Wat Mariet Kroonen en Bart Veen
bij het uitoefenen van het apothe
kersvak als zeer positief ervaren,
de afstand tussen apotheker en
arts zoals hier in Vorden, is relatief
erg klein. Bart Veen: "Je kent el-
kaar erg goed. Ook in de privésfeer
zijn de contacten goed, want in
Vorden kennen we al meer dan 25
jaar het jaarlijkse "medisch diner".
Heel gezellig allemaal waarbij de
huisartsen, dierenartsen, tandart-
sen, therapeuten, elkaar in een on-
gedwongen sfeer ontmoeten".

Omgaan met een grote hoeveel-
heid soorten medicijnen ( de Vor-
dense apotheek heeft ongeveer
3000 medicijnen op voorraad ( of
ter plekke worden medicijnen ge
maakt) vereist natuurlijk een gron-
dige kennis van zaken. Vandaar
dat zowel voor apothekers als huis-
artsen een jaarlijkse bijscholing
verplicht is. De beroepsorganisa-
ties stellen dat als voorwaarde.
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Nieuws & Informatie
Zie p a g i n a U en 5 van deze u i t g a v e

Nieuwsgierig?????!!!!!!

Thema startzondag
7 september in de Dorpskerk
Nieuwsgierigheid kan een nega-
tieve klank hebben, maar men
mag nieuwsgierig zijn naar wat
er in de dienst op 7 september
aanstaande gaat gebeuren.

Nieuwsgierig mag men ook zijn
naar wat er in het komende sei-
zoen weer voor activiteiten in de
gemeente plaatsvinden. Velen zul-
len ook wel nieuwsgierig zijn naar
de stand van zaken rond de vacatu-
res voor part-time predikant en
jeugdwerker.

Kom daarom 7 september naar de
startdienst er staat de koffie, thee
en fris klaar en ook tijdens de

dienst is er koffie en ruimte om
elkaar te ontmoeten en te zien en
te horen wat er in de komende tijd
gaat gebeuren.

Het thema zoals gezegd nieuwsgie
rig, maar 'opnieuw benieuwd' is
misschien nog wel een betere
term. Opnieuw benieuwd naar
wat de bijbel ons te vertellen heeft,
opnieuw benieuwd hoe we met
elkaar gemeente kunnen zijn .

Jong, voor hen is er iets heel speci-
aals om nieuwsgierig naar te zijn,
en oud iedereen is van harte welkom
op zondagmorgen 7 september in
de Dorpskerk.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 september 10.00 uur ds. J. Kool, Startzondag.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 september 10.00 uur ds. J.W.J. Fijn van Draat-Kolk (Eefde).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7september 10.00 uur ds. D. Westerneng (startzondag winter-
werk); 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 september 10.00 uur, pastor Lammers, eucharistieviering,
m.m.v. 30+ koor.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 6 september 17.00 uur eucharistieviering, past. Jacobs, volkszang.
Zondag 7 september 10.00 uur woord/communiedienst, herenkoor.

Weekendwacht pastores
7 en 8 september W. Matti, Zutphen, tel. 06-51 910 839.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

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

Tandarts
6-7 september D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rek
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrif tel i jke op
worden bij foutieve plaatsing wel gratis

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

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

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11.

• De tuinen van de Wiersse
zijn dit jaar door het Algemeen
Dagblad uitgeroepen tot "de
mooiste van Nederland". Wij
zoeken extra vrijwilligers als
onderdeel van een vaste groep
van tuinmedewerkers om te hel-
pen de tuinen zo te houden en
zelfs nog te verbeteren; o.a. in
de rozentuin en in de kweek-,
groente- en vruchtentuin. Bel
(0575) 556655 (Gatacre) na
18.00 uur, of laat uw eigen naam
en nummer achter bij (0575)
556757 (Keurentjes).

• De zomer is al in volle gang
maar dat leuke badpak past
nog steeds niet. Volgend jaar
wel! Ik help u dat doel te berei-
ken. Herbalife werkt! Nieske,
tel. (06) 543 26 669, www.no-
jojo.nl.

• Peuterspeelzaal het Kraan-
kuikentje organiseert speel-
goed- en kinderkleding-
beurs. Op vrijdag 19 sept. a.s.
van 18.30 uur tot 21.00 uur in
school "de Kraanvogel" te Kra-
nenburg. U bent van harte wel-
kom.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 06
51106955.

• Yoga: gezondheid - ener-
gie. Vorden di.av. 9/9; Brum-
men - ma.av. 8/9; Dieren vr.av.
12/9. Proefles € 7,- 14 lessen
€ 98,-. Meditatie in Warnsveld.
Inl. Theo de Gans, (0573)
441138.

• Campesino is voortaan Aro-
makoffie. 3 actiepakken nu
voor € 5,-! (zolang de voor-
raad strekt). Wereldwinkel Vor-
den.

ONDERNEMERS
OPGELET:

Wie wil advertentie-
kosten besparen?

G E Z O C H T
voor 2 a 3 dagen per

week administratief werk
(telefoon, post, computer etc.)

Brieven onder nr. R 13-1
Studio Contact

Barchemseweg 7
7261 DA Ruurlo

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc

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

Tel. (0575) 46 77 06

• "Alderbastend" mooie kale-
bassen en pompoenen. Nij-
kamp, Lochemseweg 10a,
Warnsveld, tel. 521316.

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

• Te huur per eind september:
mooie ruime bovenwoning te
Keijenborg. Tel. (0314) 6418 55.

• Te koop: 2.05 ha snijmais te
Vierakker. Tel. 521400.

• Woonruimte te huur ge-
vraagd, voor net echtpaar
zonder kinderen, middelb.
leeft. Tel. (0573) 461640 of
(06)12778894.

• Ervaren leraar Engels
woonachtig tussen Vorden,
Ruurlo en Hengelo is beschik-
baar voor conversatielessen
voor beginners en gevorder-
den. Zowel individuele als
groepslessen. Ook kunnen
lessen worden gegeven, aan-
gepast aan de wensen van de
leerling. Commercieel Engels
is mogelijk. Ik geef les in Itali-
aans voor beginners. Tel.
(0575) 556940.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen.
Tel. (0575) 55 29 16 b.g.g. (06)
51601 516.

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

• Diverse soorten verse snij-
bloemen van eigen land. Te-
vens kalebassen. Alle dagen
open van 07.00-21.00 uur. Elly
Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

• Trimsalon Kimmik, Zwiep-
seweg 3, Barchem. Het adres
voor vakkkundige vachtverzor-
ging van hond/kat. Behande-
ling alleen op afspraak. Lid
ABHB, en dus gediplomeerd.
Tel. (0573) 491737 / (06) 224
95 653.

• De Vordense Bridgeclub
start a.s. maandag 15 sept.
om 19.30 uur in het Dorpscen-
trum. Iedereen is welkom. Info
(0575) 552485.

• Nog even nazomeren met
ijsthee. Ook de heerlijke tape-
nades zijn weer binnen.
Wereldwinkel Vorden.

• Ervaar de reinigende wer-
king van de aloë vera! Jannie
Nijkamp, Warnsveld, tel. 0575-
521316 of 553632.

• St. Vriendenkring Klein Axen
heeft het voornemen om een
cursus Reiki - Irisi-ki l en II te
organiseren onder leiding van
J. van Marsbergen. Voor inlich-
tingen belt u (0575) 552044.

Tijd voor vitamines, en de stevige kost...

De R is weer in de maand
Geldig dinsdag 2 september t/m zaterdag 6 september.

Kijk voor
nieuws ook op:
www.contacf.nl

Sparkling Life
voedingsproducten voor:

• gezondheidsverbetering
• gewichtsbeheersing

• energie
• betere sportprestaties

Belt u:

Marga Sünninghausen
onafh. Herbalife-distributeur

(0575) 46 49 82
www.sparklinglife.nl

Door ons vers gesneden.

Groene kool
400 gram

Heerlijk Hollands...

Bospeen
per bos

Even weer vitamine tanken.

Handpers sinaasappels
15 stuks €
Lekker weer stamppot...

Frieslanders

Vol van smaak...

Salade van 't huis
200 gram €

Ze zijn er weer stoof peren ...

Saint Remy
zak 1,5 kilo €

Lekker kantklaar...

Babi Pangang
geen 5,99 maar €

199

5 hele kilo's €
225

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

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

Haal in de winkel een
wedstrijdformulier en maak

kans op 1 van de 10
kinderfietsen!

/• x

Verkeersbrood
^m ^* '

nu € t f + gratis spaakreflector.

Verkeersvlaai
090 KL90

groot € klein €

Aanbiedingen geldig van 1 t/m 6 sept. 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dot proefje!

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

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

Dagmenu's
2 t/m 5 september 2003

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 2 september
Wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.

Woensdag 3 september
Tomatensoep / tafelspitz met bieslooksaus, spinazie en rösti aardap-
pels.

Donderdag 4 september
Varkensmedaillons met aardappels en groente/bavarois met slag-
room.

Vrijdag 5 september
Groentesoep / varkenshaassaté met pindasaus, frieten en salade.

Maandag 8 september gesloten.

U kunt iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ooka la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,

lunchkaart, ijssalon en diner-cadeau-bonnen, catering...

Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,

Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
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We hebben een dochter!

Esmee
Henrike

Vi

» Esmee is geboren op 26 augustus 2003.
i

|i Zij weegt 3365 gram en is 48 cm lang.

Erik en Mischa Lettink

Julianalaan 48
! 7255 EG Hengelo Gld.

Tel. 0575-465290

| Wij rusten van 1 2.00 tot 1 5.00 uur en na 22.00 uur.

Op donderdag 11 september a.s. zijn wij

M Memelink
&
C J. W. Memelink-Steege

50 jaar getrouwd.

Gelegenheid om ons hiermee te feliciteren in
café restaurant "Den Bremer", Zutphen-
Emmerikseweg 37 te Toldijk van 20.00 tot
22.00 uur.

September 2003
Lindeselaak 26

$ 7234 TB Wichmond
•

Langs deze weg willen wij alle mensen, die ons
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt, hartelijk bedanken. Het was geweldig!

Marco en Marian
Arfman-Ruiterkamp

Lindeseweg 24, 7251 NS Vorden

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken, die
onsT25-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

Zand, grind, tuingrond
Grondwerk
Containers
Bestratingen
Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Wij hebben dagen nodig gehad om het normale
leven weer op de rails te krijgen.

Herman en Reina
Scheffer-Bannink

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
't is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt: "Ik ben wat moe".
En op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe. .

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het geheel on-
verwacht overlijden van onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder

Arendina Johanna
Bouwhuis-Klooster
weduwe van Gerrit Bouwhuis

op de leeftijd van bijna 89 jaar.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

27 augustus 2003

Correspondentieadres:
Hr. B.J. Bouwhuis
De Doeschot 30
7251 VJ Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor de overstelpend vele en hartverwarmende bewij-
zen van medeleven, die ik na het overlijden en bij de
teraardebestelling van mijn man

Bertus Eugelink

mocht ontvangen, zeg ik u, mede namens mijn kinde-
ren, hartelijk dank.
Het is voor ons een troost te ondervinden hoeveel
medelevende vrienden wij hebben.

Paula Eugelink-Lahn

Baak, september 2003
Zutphen-Emmerikseweg 111

• Is uw grafmonument scheef gezakt 7
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

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

Adverteren in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

'Deze kruier wil er
even tussendoor"

100 gram

Gemarineerde
kipreepjes
500 gram

Boterhamworst
700 gram

Beenham salade
700 gram

Speklappen
diverse soorten
500 gram

450

O.75

24•

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

49

Kijk voor
nieuws ook op:

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds l l)OH

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tcvms uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

Te koopt 't lekkerst bij de
Aanb\ed»n9en ge\ó»9 in vs/ee'k 36

K\e»n
West\a«d

Hengelo

ten &frult

Te koopt 't lekkerst bjj de groeHteman!



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 uuren
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

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

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder 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: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

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

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

Kies voor Milieukeur als u
milieubewust wilt kopen!

Wie in de winkel
de keus heeft
tussen
verschillende
producten en
merken, maakt
daarbij steeds
allerlei vergelij-
kingen, De prijs

is belangrijk, maar ook zaken als
kwaliteit, levensduur en de repu-
tatie van fabrikanten en hun mer-
ken. De afgelopen jaren is daar een
belangrijk punt van aandacht
bijgekomen: het milieu. Als consu-
ment vragen we ons steeds vaker af
welke producten nu minder schade-
lijk zijn voor het milieu. Veel
fabrikanten geven dan ook op hun
eigen manier informatie over de mi-
lieuvriendelijke eigenschappen van
hun producten. In reclameuitingen,
op verpakkingen etc. Die toegeno-
men aandacht voor het milieu is na-
tuurlijk prima. Maar het maakt de
keuze in de winkel er niet makkelij-
ker op. Het is vaak lastig uit te vin-
den hoe je die milieu-informatie als
consument moet opvatten en verge-
lijken. Vooral als alle fabrikanten
iets anders zeggen over de milieu-
kwaliteiten van hun product.

Onafhankelijk keurmerk

De Milieukeur schept duidelijkheid.
De Milieukeur is een onafhankelijk
en betrouwbaar keurmerk, waaraan
u kunt zien dat het betreffende pro-
duct voldoet aan de hoge milieu-
eisen van de Stichting Milieukeur.
De Milieukeur betekent: dit product
is - vergeleken met soortgelijke pro-
ducten - één van de minst milieube-
lastende (voor water, lucht en bo-
dem) producten die er te krijgen
zijn. Als consument heeft u een be-
langrijke stem. Hoe meer mensen
vragen naar producten van Milieu-
keur, hoe meer fabrikanten en win-
keliers hun best zullen doen produc-
ten met Milieukeur te leveren. Maak
dus gebruik van uw invloed, want
met een beter milieu zijn we alle-
maal beter uit! De Stichting Milieu-
keur bepaalt samen met consumen-
ten-, fabrikanten- en milieuorganisa-
ties en de rijksoverheid aan welke
eisen een product moet voldoen om
voor Milieukeur in aanmerking te
komen. Alleen als een product aan
alle opgestelde eisen voldoet, krijgt
de producent het recht om de Mi-
lieukeur op zijn product af te beel-
den. Alle consumentenproducten
kunnen worden voorgedragen, maar
of een verzoek ook echt leidt tot de
instelling van een Milieukeur hangt
af van de vraag of het milieu er iets
mee op schiet. Als producten binnen
een productgroep allemaal even
schadelijk of onschadelijk zijn,
maakt het voor het milieu immers
niets uit of u product A of B koopt.
Milieukeur wordt alleen ingesteld
voor productengroepen, waar de
milieukwaliteit van de producten
onderling duidelijk verschilt.
Het opstellen van een Milieukeur-
eisenpakket voor een productgroep
kost tijd (onderzoek is nodig).
Toch liggen er steeds meer van deze
producten in de schappen. Kiezen
voor een beter milieu wordt dus
steeds makkelijker!

Open Monumentendag Vorden
vooral in teken van unieke
boerderijen in buitengebied
Speciale fietstocht is samengesteld
Dit jaar wordt de Open Monumentendag voor de zeventiende keer
gehouden. Duizenden monumenten in het hele land zijn op 13 en/of
14 september gratis te bezoeken. Doel is mensen in contact te
brengen met de historisch gebouwde omgeving en zo de belang-
stelling voor monumenten en monumentenzorg te vergroten.
Het thema van deze Open Monumentendag is 'Boerenbouw'.
In Vorden zijn op zaterdag 13 september tal van monumenten
geopend voor het publiek (van 10.00 tot 17.00 uur). Er is voor deze
dag een speciale fietstocht ontwikkeld langs unieke boerenbedrijven
en landgoederen in onze gemeente.

Boerderij in buitengebied.

De fietsroute ligt klaar bij de VW
en is een aanrader voor iedereen.
De start is bij de NH-kerk. Daarna
leidt de route naar de
Hackfortsemolen (een
korenmolen) die voor de gelegen-
heid in vol bedrijfis. Van daaruit
gaat het door landgoed Het Hack-
fort, waarbij een bezoek aan het
kasteel en de watermolen natuur-
lijk niet mag ontbreken, richting
Vierakker/Wichmond naar het
weidse landschap van de IJssel.
Verspreid over de route zijn en-
kele boerderijen te bezichtigen.
Een tentoonstelling van oude en

nieuwe landbouwwerktuigen is te
bezoeken bij boerderij 'Groot
Enzerinck', waar bovendien
Vordense boerendansers oude
klederdrachten showen. Bij boer-
derij "t Boshuis' wordt een de
monstratie brood bakken in een
ouderwetse (gerestaureerde)
bakoven gegeven. Natuurlijk zijn
de baksels te proeven onder het
genot van een kopje koffie of
thee. Ook de boerderijen "t Wuus-
ten-enk' die door Vereniging
Natuurmonumenten wordt
verbouwd tot regiokantoor en
woning, "t Waarle' (saksisch)

KE HERINDELIN

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

'Klein Kiefskamp' (nog groten-
deels in oorspronkelijke staat) en
"t Spieker' zijn te bezoeken.
Op de terugweg verandert het
weidse landschap weer in het
voor de Achterhoek zo kenmer-
kende coulissenschap. De fiets-
tocht eindigt bij kasteel Vorden
een uitgelezen kans om dit
kasteel met een deskundige gids
te bekijken (er zijn meerdere
gidsen aanwezig; de laatste
rondleiding is om 16.40 uur).
Fraaie monumenten van agra-
rische bouwkunst komen in de
landelijke omgeving van Vorden
nog veel voor. De boerderij
verdwijnt echter langzaam maar
zeker uit het Nederlandse
landschap. Oorzaken hiervoor
variëren van vermindering van
agrarische productie tot de aanleg
van nieuwe grootschalige infra-
structuur, nieuwe woonwijken en
industriegebieden. Ook functie-
wijzigingen die leiden tot ingrij-
pende verbouwingen en sloop
zorgen voor het langzaam ver-
dwijnen van de traditionele
boerderij. Om deze ontwikkeling
landelijk onder de aandacht te
brengen en meer bekendheid te
geven aan de Nederlandse boerde
rij, is 2003 het Jaar van de Boerde
rij. Breng 13 september a.s. ook
een bezoek aan de prachtige his-
torische bouwwerken die onze
gemeente rijk is! Tot slot: bij de
receptie van kasteel Vorden zijn
boekjes (gehele reeks van de
stichting Open Monumentendag)
te koop. Ook zijn er folders
verkrijgbaar over monumenten
en belangenorganisaties.

Op 4 en 5 september brengen
leden van de Tweede Kamer
een bezoek aan onze regio om
zich (nog) eens goed te laten
inlichten over de op stapel
staande gemeentelijke herinde-
ling in de Achterhoek en
Liemers. Op 4 september rijden
de leden per bus door het
gebied en op 5 september is
in Doetinchem in het Onderne-

merscentrum Achterhoek
vanaf 09.00 uur een openbare
hoorzitting waar gemeente
besturen en een groot aantal
organisaties hun mening over
het herindelingsvoorstel van
minister Remkes laten horen.
Namens de aanstaande Bronck-
horst-gemeenten spreekt de
voorzitter van de stuurgroep
(waarin een vertegenwoordi-

ging van de colleges van
burgemeester en wethouders
van Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem zitting heeft) de
kamerleden toe over het
belang van Bronckhorst voor
de vijf gemeenten en de
inmiddels vergevorderde
samenwerking. Hij is om 10.20
uur aan de beurt.



UlT D E R A A D
"De gemeenteraad vergaderde op 28 augustus jl.
besluitvormend. De uitgaven en ontvangsten voor het
openbaar basisonderwijs over de jaren 1996-2000 zijn
definitief vastgesteld en de saldi van de reserves zijn
overgeboekt naar de periode 2001-2005. Voor verschillende
zaken zijn begrotingswijzigingen goedgekeurd. Over
Dataland, een initiatief van en voor gemeenten om
gemeentelijke vastgoedinformatie op landelijke schaal aan te
bieden, heeft de raad gezegd het in Bronckhorst-verband te
willen bekijken. De verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor
2004 aan het Recreatieschap met € 0,21 per inwoner is
voorlopig afgewezen. Eerst moet bekend zijn hoe 2003 voor
het Recreatieschap financieel is verlopen voor tot een
eventuele verhoging besloten wordt. De raad heeft een krediet
beschikbaar gesteld van € 481.000,- voor onderhoudswerk-
zaamheden aan de wegen De Hanekamp, Het Jebbink,
Schoneveldsdijk, Almenseweg en Het Hoge in
Vorden. Tot slot adviseert de raad de Rijks-
dienst van de Monumentenzorg positief over
de beschrijvingen van de monumenten
't Suideras, De Wildenborch en Hackfort.
De raad voegt aan het voorstel toe dat bij
landgoed Hackfort het dorsmolenhuisje
en de graanschuur (op perceel
Hackforterweg 1) aan de beschrijving
toegevoegd moeten worden." M

Raadsvoorzitter l
H.J.C. Kamerling

Het nieuwe rijden: energielabel
maakt brandstofverbruik zichtbaar

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

Het nieuwe rijden vermindert
de uitstoot van CO2. Deze rijstijl
is mede mogelijk door de kwali-
teit van de moderne auto. Zuinig
omgaan met brandstof is een
belangrijk onderdeel. Hoeveel
brandstof een nieuwe personen-
auto verbruikt en hoeveel CO2
deze uitstoot, kunt u tegenwoor-
dig direct zien op het energielabel
voor personenauto's. U komt
het energielabel tegen als u bij
de dealer op zoek gaat naar
een nieuwe auto. Net als bij
koelkasten en wasmachines, moet
de dealer op alle nieuwe auto's
een energielabel aanbrengen.
De zuinigheidscategorie geeft aan
hoe zuinig of onzuinig een auto
is ten opzichte van andere auto's
die net zo groot zijn. Op deze
manier kunt u snel het verbruik
van ongeveer even grote auto's
met elkaar vergelijken. De cate-
gorieën worden aangegeven met
de letters A tot en met G en met
kleuren: (drie tinten) groen voor
zuinig, geel voor gemiddeld en
(drie tinten) rood voor onzuinig.
Auto's met een groen label (A-,
B- of C-label) zijn zuiniger dan
andere auto's van dezelfde
grootte. Het is dus altijd de

moeite waard om op het
energielabel te letten. Kleine
auto's komen echter wel iets
gemakkelijker in aanmerking
voor een groen label dan grote
modellen. Want hoe je het ook
wendt of keert, kleine auto's
verbruiken minder brandstof en
zijn gewoon minder belastend
voor het milieu. De gegevens
over brandstofverbruik staan
niet alleen op het energielabel.
U kunt bij de dealer ook een
brandstofverbruiksboekje krijgen
met daarin de brandstofverbruiks-
gegevens van alle nieuwe auto's
die op de Nederlandse markt
te koop zijn. Ook hangt er in
elke showroom een affiche
met het brandstofverbruik en
de CO2 uitstoot van alle nieuwe
auto's van dat merk. En, alle
advertenties waarin een nieuwe
auto wordt afgebeeld, vermelden
het brandstofverbruik van het
betreffende model. Het energie-
label stelt u beter in staat om
bij uw keuze voor een nieuwe
auto rekening te houden met
het brandstofverbruik. Minder
brandstofverbruik betekent voor
u minder kosten en voor het
milieu minder uitstoot van CO2.

Visstoep voor
minder validen
Vorden beschikt sinds vorige
week over een visstoep voor
minder validen. De visstoep
bevindt zich nabij de brug over de
Veengoot langs de Kostedeweg.
Een visstoep is een plateau op
weghoogte zodat visliefhebbers
met een rolstoel makkelijk bij het
water kunnen komen om te
vissen. Binnenkort worden nog
een bankje en een picknicktafel
geplaatst. De visstoep is een
initiatief van de ruilverkavelings-
commissie Hengelo/Zelhem in
overleg met de gemeente, vis-
vereniging de Snoekbaars en het
Recreatieschap. De gemeente
zorgt voor het beheer en het
onderhoud van de visstoep.

Bouwaanvragen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n .
• Koekoekstraat 12 in Vierakker, G.W. Zomer, voor het vergroten van een woning,

datum ontvangst: 25 augustus 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Biesterveld 15, HJ. Droppers, voor het bouwen van een carport en veranda,

vrijstelling voor: afstand tot rooilijn
• De Voornekamp 14, J. Post, voor het vernieuwen en veranderen van een

garagedeur

Ka p v e r g u n n i n g e n
• Insulindelaan 2, K. Bakker, voor het vellen van 3 taxussen en l conifeer
• Riethuisweg l, H.J.M. Memelink, voor het vellen van 2 acacia's

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

Parkeerverbod caravans en grote voertuigen in de
bebouwde kommen

Burgemeester en wethouders van Vorden hebben op grond van de artikel 5.1.2a en
5.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening 2000 van de gemeente Vorden, op
26 augustus 2003 de wegen binnen de bebouwde kommen zoals deze door de
gemeenteraad van Vorden zijn vastgesteld, aangewezen als wegen waar:

a. het verboden is voertuigen te parkeren met het kennelijk doel deze te koop aan
te bieden of te verhandelen en
b. om woonwagens, kampeerwagens, caravans, magazijnwagens, aanhangwagens,
keetwagens of andere dergelijke voertuigen die voor de recreatie danwei anderszins
uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebezigd, langer
dan op drie achtereenvolgende dagen te doen of laten staan, omdat dit naar hun
oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare
parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Van deze verboden kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.
Deze maatregel treedt in werking op de dag, na die van bekendmaking
(4 september 2003).

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van deze bestuurlijke maatregel,
daartegen een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethou-
ders, Postbus 9001, 7250 HA Vorden. Het bezwaarschrift moet gemoti-
veerd, gedateerd en ondertekend zijn en de naam en adres van indiener
bevatten.

Internationaal "40 Plus
Weekend" VAMC
"De Graafschaprijders"
De toercommissie van de VAMC
"De Graafschaprijders"organi-
seert van vrijdag 5 september
t/m zondag 7 september een
internationaal "40 Plus Week-
end" voor motorrijders ( rijd-
sters). De afgelopen jaren was er
steevast een groepje Belgen en
Duitsers van de partij.

Het merendeel Nederlanders, af-
komstig uit alle delen van het
land. De eerste motorrijders wor-
den in de loop van vrijdagmiddag
5 september bij het inschrijfadres
café- restaurant 't Wapen van het
Medler aan de Ruurloseweg ver-
wacht. De touwtrekvereniging
"Vorden" stelt voor het 40 Plus ge
beuren haar accommodatie als
"camping" beschikbaar.

Voor de vrijdagavond is een gezel-
lig samenzijn in "Het Wapen van 't
Medler" gepland. De zaterdagmor-
gen, de dag dat er nog deelnemers
zullen arriveren, zal benut worden
met het brengen van bezoekjes

aan Vorden en Lochem. Tegen
twaalven worden de motoren ge
start, want dan staat er een 130 ki-
lometer lange toertocht op het
programma. De pauze wordt ge
houden in het boekenstadje Brede
voort, waar tevens een kijkje zal
worden genomen in het museum-
café "De Zwaan" waar kruideniers-
waren en attributen uit "groot-
moederstijd" kunnen worden be
zichtigd.

Weer terug in Vorden wordt in "t
Wapen van 't Medler"gedineerd
met aansluitend een gezellige
feestavond waarbij tevens een
dansje kan worden gemaakt. De
zondagmorgen ( 7 september) be
gint met een gezamenlijk ontbijt-
buffet, gevolgd door een "rondje
klootschieten".
In de loop van de zondagmiddag
zullen de " 40 Plus" weer huis-
waarts keren. Niet allemaal, want
sommigen rijden verder Europa
in, op weg naar een volgend "tref-
fen" !

150 jaar Apotheek
Middels een "open dag" met
daarop aansluitend een recep-
tie, wordt zaterdag 13 septem-
ber het 150 jarig bestaan van
de apotheek gevierd. In 1853
kreeg Vorden zijn eerste apo-
theker, ene Frederik Willem
Gallée (1827-1897) zoon van de
eerste burgemeester van Vor-
den en broer van de derde bur-
gemeester. Dat ging toen alle-
maal erg officieel, want de
"Commissaris des Konings"
werd keurig in kennis gesteld.
De apotheek van Gallée werd
gevestigd in het huis "Het Mo-
lenblick", dat zich bevond op
de plaats waar nu de woonwin-
kel Helmink is gevestigd.

De opvolger van F.W. Gallée werd
Willem Frederik van Mourik ( ge-
boren in 1876). Deze kwam in
1892 naar Vorden. De apotheek
kreeg de naam "In de Koperen Vij-
zel". Willem van Mourik was
meer dan alleen apotheker. Zo
was hij bijvoorbeeld ( in 1913) de
initiatiefnemer van de bekende
Achtkastelentocht. Samen met
zijn vrouw richtte hij ook de afde-

ling Vorden van de Vereniging tot
Nut van het Algemeen ("Het Nut"
) op.Hij was tevens de eerste ben-
zinepomphouder in het dorp.
Ook was hij verzekeringsagent.

Van Mourik nam in die tijd ook
rijexamens af. Dat deed hij op een
wel zeer speciale manier. Hij be-
perkte zich er meestal toe de can-
didaat een rondje rond de kerk te
laten rijden, terwijl hij zelf op de
stoep bleef staan. Uit de overleve-
ring is bekend, dat een bepaalde
candidaat tengevolge van de be-
perkingen van de auto, de bocht
niet in één keer kon halen. Toen
van Mourik ook in de auto had
plaatsgenomen en dit had vastge-
steld, kreeg de candidaat alsnog
zijn rijbewijs!! Daarnaast deed hij
ook veel aan sociaal werk. Ter ge-
legenheid van sinterklaas deelde
van Mourik op de stoep van de
apotheek snoep uit aan de Vor-
dense jeugd.
Na het overlijden van van Mourik
zette zijn vrouw de apotheek
voort. Aangezien zij niet over de
vereiste papieren beschikte,
maakte zij, om de apotheek te

mogen leiden, gebruik van zgn.
"provisoren". De wet dwong me
vrouw van Mourik in 1963 om de
apotheek over te dragen aan me-
vrouw H.M. van der Woude- van
Gerven. Op haar beurt droeg zij
de apotheek in 1979 over aan B.
Veen, die de apotheek in datzelf-
de jaar drastisch liet verbouwen.

In 1982 deed ook de computer
zijn intrede in de bibliotheek.
Hiermee is de Vordense apotheek
één van de eerste honderd apo-
theken in Nederland die volledig
is geautomatiseerd. Door het me
de helpen ontwikkelen en invoe
ren in de jaren negentig, van de
barcode-scanmethode voor de
medicijnuitgifte loopt de apo-
theek voorop op het gebied van
automatisering. Tussen 1991 en
1993 kwam er tijdelijk een twee
de apotheker, in de persoon van
mevrouw J. Ideler. In 2000 besluit
Veen om het economisch eigen-
dom van de apotheek over te dra-
gen aan de Mediveen Groep.
Sinds maart 2003 kwam het be
heer van de apotheek in handen
van Mariet Kroonen.



S O 50 plus info
Stichting Weizij n Ouderen Vorden

VORDEN
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

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

COMPUTERCURSUS
Vanaf dinsdag 30 september zul-
len bij voldoende deelname weer
computercursussen voor 55-plus-
sers van start gaan. In tegenstel-
ling tot eerdere cursussen is het
nu ook mogelijk om met één com-
puter per persoon te werken. Waar
worden de cursussen gegeven:
Dorpscentrum. Wanneer: dinsdag-
middag ,van!3.30 uur tot 15.00
uur of van 15.15 uur tot 16.45 uur.
Wat zijn de mogelijkheden: een
cursus voor beginners; een cursus
Word en Windows en een cursus
Internet.
De cursussen voor beginners en
Word en Windows omvatten 8 les-
sen van anderhalf uur, de cursus
internet 5 lessen

Ook is het mogelijk een cursus te
volgen die "Op Herhaling" ge-
noemd wordt en waarbij de cursis-
ten in de eerste les zelf kunnen
aangeven welke onderwerpen zij
graag behandeld zouden zien. De-
ze cursus is bij uitstek geschikt
voor mensen die al één of meer
cursussen hebben gevolgd en
graag antwoord krijgen op de vra-
gen die zij in de praktijk tegenko-
men. Deze cursus omvat 6 lessen.

Voor alle cursussen geldt dat er 10
deelnemers moeten zijn. Boven-
dien moeten er minimaal 2 cursus-
sen gegeven kunnen worden, op-
dat de docent voor een dagdeel
naar Vorden kan komen, dit i.v.m.
de kosten.
Heeft u belangstelling en wilt u
precies weten wat het programma
van een cursus inhoudt, dan kunt

bij de SWOV, Nieuwstad 32 deze
programma' s inzien en evt. een
kopie meenemen.
Voor de cursus voor beginners
zijn nog twee plaatsen beschik-
baar.Er zijn dan twee groepen van
elk tien deelnemers, overweegt u
om mee te doen, geeft u zich dan
snel op. Als de groepen volgeboekt
zijn, hoeven wij niemand teleur te
stellen.

U kunt zich ook opgeven bij de
SWOV, bij voorkeur zo spoedig
mogelijk en tot uiterlijk 12 sep-
tember onder vermelding van
naam, adres, tel. nummer. Geeft u
ook duidelijk aan voor welke cur-
sus u belangstelling heeft, want
daarvan hangt het af welke cursus-
sen gegeven kunnen gaan worden.
U kunt zich telefonisch, tel. 553405
of per email swovorden@het net ju
opgeven.
U krijgt dan ongeveer half septem-
ber bericht of de cursus van uw
keuze door kan gaan en op welk
tijdstip u bent ingedeeld.
Wilt u meer weten over de inhoud
van de cursussen dan is er zowel
bij de SWOV als bij de bibliotheek
informatiemateriaal aanwezig dat
u desgewenst (tegen betaling van
de kosten) kunt kopiëren.

MARKTDAG OP 8 OKTOBER
2003 OVER VEILIG WONEN
Na de vooraankondiging in Con-
tact van 2 juli j 1. willen wij nu een
stukje van de sluier oplichten van
het programma van de woning-
marktdag op Woensdag 8 okto-
ber 2003. Deze marktdag, georga-

niseerd door de plaatselijke en
Gelderse Ouderenbonden in sa-
menwerking met de SWOV, wordt
gehouden in en rond het Dorps-
centrum in Vorden. Om 10.30 uur
vindt de officiële opening plaats
door wethouder W. Wichers van
Welzijn van de gemeente Vorden.
Daarna volgen korte inleidingen
door de heer H. Langes van de pro-
vincie Gelderland en door de heer
FAdema, manager Wonen van de
woningbouwcorporatie de Stiepel,
die in het teken zullen staan van
"Veilig en comfortabel wonen voor
nu en later".
Voor de ingang van het dorpscen-
trum zal een bus staan met de laat-
ste informatie op het gebied van
het wonen. In de grote zaal van het
Dorpscentrum, waar ook de inlei-
dingen worden gehouden, zullen
een achttal kramen staan, die al-
len in het teken staan van de
meest recente ontwikkelingen op
het terrein van het wonen en zorg.
De bus en kramen zijn geopend
van 11.00 tot 15.00 uur.
De volgende instanties hebben toe-
gezegd met een kraam aanwezig
te zijn, nl. de gemeente, met o.a in-
formatie over de WVG: de Stiepel
met informatie over de huurwo-
ningen in Vorden: de politie met
informatie over beveiliging van de
woning: de Thuiszorg: de landelij-
ke vereniging voor het groepswo-
nen: de Ouderenbonden in Gelder-
land in samenwerking met de AN-
BO en de PCOB ter plaatse en de
Stichting Welzijn Ouderen in Vor-
den (SWOV). Kortom er komt een
keur aan recente informatie over
het Wonen, nu en later.

Noteer deze belangrijke infor-
matiedag in uw agenda en
breng een bezoekje aan deze
marktdag! Het is zeker de moeite
waard.

MEER BEWEGEN
VOOR OUDEREN
De r is weer in de maand en dan
breekt ook de tijd weer aan om te
gaan denken aan activiteiten voor
het komende seizoen. Fit zijn en
blijven is van groot belang en mee
doen aan een van de activiteiten
van meer bewegen voor ouderen
kan daaraan een bijdrage leveren.
Wat zijn de mogelijkheden?
Op maandag is er een groep Sport
en Spel in Vorden, op dinsdag twee
groepen gymnastiek voor 55-plus-
sers in Vorden en op maandag in
Wichmond.Volksdansen is moge
lijk op woensdag in Vorden en op
dinsdag in Vierakker. Alle lessen
worden gegeven door bevoegde
docenten die gewend zijn om met
ouderen te werken. Het tempo
wordt aangepast aan de doelgroep
en er is voldoende aandacht voor
alle deelnemers.

Wilt u meer weten o.a. over de juis-
te tijd en plaats, neemt u dan con-
tact op met de SWOV, tel. 553405.
Bij alle groepen is het mogelijk om
een keer te gaan kijken of mee te
doen voordat u besluit om lid te
worden.Bij alle groepen zijn nieu-
we deelnemers van harte welkom.
Wie voor wie liever beweegt in wa-
ter bestaat de mogelijkheid om
deel te nemen aan de zwemgroe
pen die op maandag- en woensdag-

middag actief zijn in het bad van
fysiotherapeut Jansen v.d. Berg
Het water heeft een constante
temperatuur van 32 graden en er
is deskundige leiding.
Voor deze zwemgroepen is het
noodzakelijk om u aan te melden
via de SWOV daar er maar plaats is
voor een beperkt aantal deelne
mers.

SCOOTMOBIEL
Voor wie zich niet meer per fiets of
per auto kan verplaatsen, kan de
scootmobiel een uitkomst zijn.
Zelfstandig boodschappen doen of
zo maar een ritje maken. Toch
staan er her en der scootmobiels
ongebruikt in de schuur omdat de
eigenaar er niet de weg mee op
durft. Ook de berijder van een
scootmobiel is verkeersdeelnemer
en moet zich dus houden aan de
verkeersregels.Wie op het fietspad
rijdt moet zich aan de regels voor
de fietsers houden en wie van
rechts komt met de scootmobiel,
heeft net zo goed voorrang als een
fietser. Ook voor de andere wegge
bruikers is niet altijd duidelijk wat
de rechten zijn van de scootmobiel
en dan kan er gemakkelijk verwar-
ring ontstaan.

Om beter vertrouwd te raken met
de scootmobiel worden er in ver-
schillende plaatsen al rijlessen ge
organiseerd. Ook in Vorden is een
rij-instructeur bereid om, uiter-
aard tegen betaling, rijlessen te
verzorgen. Het gaat dan om prak-
tijklessen, dus de bediening van de
scootmobiel , maar ook is er aan-
dacht voor de theorie. Na een paar
lessen voelt u zich zekerder om
met uw scootmobiel de weg op te
gaan en daardoor zult u er zeker
meer plezier aan beleven.

Wie belangstelling heeft voor deze
lessen, kan contact opnemen met
de SWOV, tel 553405. In onderling
overleg kan worden vastgesteld
wanneer de lessen kunnen plaats-
vinden.

Anbo fietsend in beweging
Dinsdag 9 september a.s. is er
wederom gelegenheid om deel
te nemen aan een fietstocht
gedurende de middaguren.

De fietscommissie heeft voor de
laatste tocht van "Fietsplan 2003"
weer met volle overgave een leuke

route uitgezet Het gezelschap start
al vroeg in de middag vanaf het
plein bij de NH. kerk.

Belangstellenden kunnen voor
aanmelden en nadere informatie
terecht bij de volgende telefoon-
nr's: 55 19 09, 55 20 28 of 55 15 97.

7 september pleinmarkt Merakker
krijgt overwachte impuls!
De pleinmarkt vóór de Willi-
brorduskerk kreeg afgelopen
zaterdag steun uit onverwachte
hoek. De praalwagen van de
Vierakkersestraatweg, die za-
terdagmiddag een mooie derde
prijs in de wacht sleepte is de
hele week op het kerkplein te
bewonderen, dus ook aanstaan-
de zondag na de kerkdienst, tij-
dens de pleinmarkt.

Met als titel: "De kerk door de tijd"
trok een bonte stoet door de stra-
ten van Wichond.

Voorop liepen bruidjes met bloe
menmandjes, begeleid door hun
juf, daarna kwamen akolieten en
een aantal priesters, die een bal-
dakijn droegen, waaronder de pas-
toor met bijbel meeliep. Toen volg-
de de praalwagen, met daarop aan
de voorzijde de kerk, kompleet
met haan, en de pastorie.

Op de wagen een klokkentoren
met een misdienaar.die de klok
luidde. Verder op de wagen een
restaurateur, die bezig was met
het restaureren van een kolossale
pilaar en een restauratrice, die
zich "life" met een muurschilde
ring van een engel bezighield. In
de muur was verder een glas-in-
lood-raam te bewonderen en ver-
der was er een kerkvloer met hon-
derden prachtige tegels gemaakt,
onder anderen waren de zeven
hoofdzonden, symbolisch, afge
beeld. Achter de wagen ging de
stoet verder met kerkvolk en toe
risten, die uitleg kregen van enke
Ie professionele rondleiders.

Al met al een gedurfd onderwerp
voor een praalwagen, maar wel hè
lemaal actueel vanwege de restau-
ratie en natuurlijk een onder-
werp.dat bij het dorp past. Kort-
om, het aanzien meer dan waard

en zo dacht er kennelijk ook de ju-
ry over. Er is zondag weer veel te
doen, o.a.torenbeklimming en be
zichtiging gerestaureerd deel van
de kerk, maar ook bv.ponyrijden.
Verder kan de inwendige mens
doorlopend worden versterkt met
spijs en drank. Ook zijn er natuur-
lijk allerhande "rommelmarkt"-
spullen en boeken te koop.

Maar "last but not leasf'heeft de
Vierakkersestraatweg aangegeven,
dat de spullen op de praalwagen,
zoals alle handgeschilderde tegels
en het handgeschilderde glas-in-
lood-raam mogen worden ver-
kocht ten bate van de restauratie.
Een onverwachte impuls, die de
broodnodige Euro's in het laatje
kunnen brengen.

De restauratiecommissie is ver-
heugd over zoveel steun en hoopt
op een succesvolle zondag.

Ronde van Wichmond
sportief succes
Op woensdag 27 augustus tij-
dens de feestweek werd de 28
wielerronde van Wichmond
verreden.

De opkomst bij de dikke banden-
race was groots te noemen, zo'n
dikke 20 renners stonden aan het
vertrek, ze werden verdeeld in 3
categorien, 7 en 8 jarigen, 9 en 10
jarigen en 11 en 12 jarigen.

Bij de Ie categorie won Bas ten Ha-
ve voor Lars Megens 2e en Anne
Snijders 3e. lieke ten Have werd 4,
Pjotr van Hilst 5, 6e Frank Stok-
kink, 7e Daan Snijders, 8e Ines
Frankemolle, 9e Thomas Hiet-
brink, 10e Sheila Pierik.

Bij de 2e categorie werd Angelica
van den Bergh Ie, 2e werd Kuuk
Frankemolle, 3e Joost Korperaal,
4e Riek Stokkink, 5e Maaike Me
gens, 6e Maaike Eskes, 7e Linda
Hendriks

Bij de 3e categorie won Ferdinand
van den Bergh, 2e werd Nick ten
Have en 3e Peter Eskes.

Om 17.30 uur begon de wedstrijd
voor masters/40+, hierin ontstond
als snel een kopgroep van 9 ren-
ners, zij bleven de gehele wed-
strijd vooruit. De spanning was al
snel uit de wedstrijd, er vormde
zich nog een tweede groep van 5
renners, deze 2 groepen bleven

voor het peleton uit, ze spurten af
en verdeelden de ereplaatsen.
Uitslag van deze wedstrijd: 1. Gert
de Veen Zuidbroek, 2. Rob Nieko-
laas Zwolle, 3. Adriaan van Londen
Tiel, 5. Ferdy v/d Werf Warnsveld.
Rudi Peters reed voor zijn doen
een slechte wedstrijd, voor hem
zat er niet meer dan een 17e
plaats.

Hierna volgde een Elite/Belofte
wedstrijd, in deze wedstrijd zat de
spanning er goed in, vele malen
probeerde een renner te ontsnap-
pen, de langste ontsnapping was
van Peter Makkink en Bas Groot
Zevert, zij reden rondenlang voor
het peleton uit en kregen een voor-
sprong van maximaal 15 secon-
den, Peter Makkink hield de lei-
dersprijs aan deze ontsnapping
over. Na 70 kilometer koers kwam
er uiteindelijk een volledig pele
ton over de streep, de eindspurt
werd gewonnen door Bas Waayer
voor 2e Erwin v Leyen, 3e werd
Riek Evers uit Zelhem. De RTVers
deden het ook goed, Jan Weevers
eindigde als 5e en Arne Kornegoor
als 9e, de strijdlustige Peter Mak-
kink werd uiteindelijk 14e.
Voor volgend jaar is er zeker weer
een ronde van Wichmond, mis-
schien in een andere opzet, met
een parkoer van meerdere kilome
ters (omloop en/of klassieker). Dit
alles gaat nog in overleg met de
KNWU.



FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Telefoon (0575) 55 26 37

omdat het zo gezond is!
Dinsdags van 930 tot 17.15 uur

op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL l
LM. & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

BESPAAR
elke maand veel geld!

2,8%
Heeft u een hogere rente?
Bel direct 0573 • 40 84 40

onze
voordeel
hypotheek

€MA
Ook 's avonds en in het

weekend bereikbaar!

Nederland b.v.

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl

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

op woensdag 10 september a.s.

11, 12 en 13 september modedagen
21 september open zondag

Ie show 10.00 uur
2e show 14.00 uur

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

Tot ziens bij

Kerkstraat 11 - Hengelo G ld. - (0575) 46 12 35

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.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl

Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

TE KOOP BOERDERIJ

Almenseweg 57 • Vorden
In bosrijke omgeving gelegen opp. 7850 m2

Bodemonderzoeksrapport en

keuringsrapport aanwezig.

€415.000f-k.k.

Tel.(0575)551065

Gevraagd met spoed, i.v.m. langdurige ziekte:

schoonmaakhulp
voor kantoor en woonhuis,

7 uur per week

Fa. Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a

7251 JX Vorden • Telefoon (0575) 55 67 22

Denkt u

over

ADSL?

Vraag eens

naarde

mogelijkheden

(alleen voor de

zakelijke markt).

Telefoon

(0575) 55 73 1O

Support our HgM lor iHonêfi rigM>

Geef om
vrijheid

020 626 44 36
www.amnesty.nl

giro 454000

• GROTE KEUS BLOKHUTTEN
• OOK GEÏMPREGNEERD
• MONTAGE MOGELIJK
• GRATIS THUISBEZORGD IN

DE REGIO

De specialist in:
sierbestrating

tuinhput
tuinhuisjes '

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurloseweg 45, Vorden, tel. (0575) 551217



Wegraces Tolbert

Torlei f Hartelman supersport

De jaarlijkse wegraces op het
stratencircuit in het Groningse
Tolbert stonden afgelopen
weekend op het programma.

De regionale rijders waren er ook
vertegenwoordigd en tijdens de
trainingen op zaterdag werden er
prima resultaten behaald. In de
250cc werd Hans Smees 4e op l se-
conde van de snelste rijder Patrick
Lakerveld, Tonny Wassink werd
18e.

In de supersport behaalde ook Tor-
leif Hartelman een 4e tijd binnen
l seconde van de pole, die werd be-
haald door Barry Venenman. Mile
Pajic en Sven Ahnendorp werden
respectievelijk 10e en 12e.

De wedstijd in de 250cc werd ge-
wonnen door Patrick Lakerveld,
helaas reden Hans Smees en Ton-
ny Wassink niet in de punten.

De Supersport wedstrijd werd ge

Foto: Henk Teerink

reden op een half natte baan en
werd uiteindelijk gewonnen door
Barry Veneman en deze werd ook
Nederlands kampioen. Torleif Har-
telman werd 5e en Mile Pajic werd
uitstekend 7e. Sven Ahnendorp be
haalde geen punten.

Volgend weekend rijd Torleif het
WK supersport en Mike en Sven
het Europees Kampioenschap su-
persport tijdens het WK superbike
evenement in Assen.

Schrijfactie
Amnesty International
De vakantie is weer voorbij en
de schrijfactie voor de thuis-
schrijvers van Amnesty Interna-
tional gaat weer van start. Deze
week zullen er opnieuw voor
drie mensen geschreven wor-
den.

Een van de brieven is gericht aan
de president van Zimbabwe, waar-
in aandacht wordt gevraagd voor
Tonderai Machiridza, een 32-jarig
lid van de Zimbabwaanse opposi-
tiepartij Beweging voor Democra-
tische Verandering (MDC) Hij over-
leed op 18 april 2003 na mishande-
ling door politieagenten.

Op 13 april 2003 werd hij samen
met drie andere MDC-aanhangers,
David Chipunza, John Mazhambe
en Lisbon Mutandwa, gearresteerd
in een buitenwijk van Harare. De
vier mannen zouden een politie

agent hebben beledigd tijdens een
door de oppositie georganiseerde
'stay-away', waarbij MDC-aanhan-
gers gedurende twee dagen niet
op het werk verschenen. Tonderai
Machiridza hield aan de mishan-
deling ernstig hoofdletsel over.

De vier mannen werden naar het
ziekenhuis gebracht voor behan-
deling. Na een verzoekschrift van
het Hoger Gerechtshof werd Ton-
derai Machiridza op borgtocht vrij-
gelaten. Hij overleed in een kliniek
in Harare. Meer dan 250 MDC-acti-
visten moesten een medische be
handeling ondergaan na mishan-
deling door politieagenten tijdens
de massale 'wegblijfactie' in
maart.
Aan de autoriteiten wordt een on-
afhankelijk onderzoek gevraagd
en berechtiging van de verant-
woordelijken.

Bouwen op het fundament
Zondagmorgen 7 september
gaat het winterwerk van de ker-
ken van start. In de Gerefor-
meerde kerk aan de Zutphense-
weg 13 wordt dit gevierd in een
dienst, waar menu allemaal van
harte welkom is.

Het thema is "Bouwen op het fun-
dament". Normaal doen in de
kerkdienst volwassenen al het
werk, zondag zal dat anders zijn.
Men wil duidelijk maken dat bou-
wen aan de kerk werk is voor jong
en oud.

Een kerk is immers nooit af. Men
wil graag dat iedereen de Here
Jezus leert kennen. Daarom organi-
seren we samen met de Hervorm-
de gemeente de groeigroepen.
Daar kunt u een antwoord vinden
op de vraag: wat is geloven en wat

zegt de bijbel? Gewoon in een kleine
groep met andere geïnteresseer-
den, met een kop koffie bij men-
sen thuis. Zo hopen we dat de kerk
groeit.

Ook de leden van de kerk komen
bij elkaar. Op zondag in de kerk-
diensten natuurlijk. Maar ook in
de week, bijvoorbeeld om samen
over een gedeelte uit de bijbel na
te denken. Ze hopen zo meer aan
hun geloof te hebben op hun werk
en thuis. God beter leren kennen
helpt daarbij.

Er gebeurt nog veel meer in de
kerk. Kom zondag maar kijken.
Want God was er altijd al. Hij is
ons fundament. Maar het bouwen
aan geloof en kerk gaat door, altijd
en overal. Zo hoopt de kerk veel te
betekenen voor haar omgeving.

Prinses Beatrix
Fonds collecteert
tweede week
september voor
spierziekten
Van 7-13 september collecteert
het Prinses Beatrix Fonds voor
spierziekten. Meer dan 40.000 col-
lectanten bellen dan aan voor een
vrijwillige bijdrage. Wie de collec-
tant mist, kan een gift overmaken
op giro 969, ten name van het Prin-
ses Beatrix Fonds.

Het Prinses Beatrix Fonds is het
Nationaal Fonds voor de bestrij-
ding van spierziekten, polio, de
ziekte van Parkinson, de ziekte
van Huntington, multiple sclerose
en spasticiteit. Het Fonds is in 1956
opgericht. Sinds die tijd financiert
het wetenschappelijk onderzoek
naar de bestrijding van deze neur-
omusculaire aandoeningen.

Ook behartigt het Fonds de belan-
gen van patiënten die aan deze
ziekten lijden en hun familiele
den. Het steunt de landelijke pa-
tiëntenbelangenverenigingen
waarbij in totaal ongeveer 40.000
mensen zijn aangesloten. Deze
verenigingen zijn bijzonder actief
met tal van activiteiten. Het gaat
om de Vereniging Spierziekten Ne
derland, de Parkinson Vereniging,
de Vereniging van Huntington, de
Multiple Sclerose Vereniging Ne
derland en de BOSK ( Vereniging
van Motorisch Gehandicapten en
hun ouders).

duivensport

P.V. Vorden
De wedvlucht vanaf Tessenderloo,
over een afstand van circa 140 kilo-
meter werd gewonnen door J. Mey-
er. De uitslag was als volgt: J. Mey-
er l, 4, 5, 6,13; H. Eykelkamp 2, 3,
15, 18, 19, 20; C. Bruinsma 7, 10,
16, 17; M. Tiemessen 8, 9, 11, 12,
14.

Bridgenieuws
Het bridgeseizoen begint weer
in september 2003 en daarom
nodigt men ieder, die zin heeft
om te bridgen uit om mee te
spelen.

De bridgeclub is een gezellige niet-
rokersclub, die ± 50 leden telt.
Graag zouden we nog wat nieuwe
leden willen zien. Dus als men be-
langstelling heeft en/of nieuwe
contacten wil leggen, kom gerust
eens kijken, speel een paar avon-
den mee en besluit dan wel of niet
mee te doen.

Op maandag 15 september a.s.
start men met een kennismakings-
/inspeelavond in de bovenzaal van

het Dorpscentrum. Vooraf houdt
men een korte vergadering. Wat te
doen als men graag wil bridgen
maar men kent het spel nog niet?
Twee docenten,
Nicolette Loven en Harry Garsen
(N.B.B.) uit Warnsveld starten een
beginnerscursus op dinsdag 16
september a.s. voor diegenen, die
nog nooit of bijna nooit gebridged
hebben en een opfriscursus op
woensdag 8 oktober a.s., die be-
doeld is voor hen, die die logica
van het bridgespel nog een keer
willen doornemen.

Inlichtingen over de bridgeclub
Vorden kan men krijgen bij Ger-
ard Hoftijzer, tel. 55 24 85.

Aantrekkelijk financieel voordeel

Anboservice
rijbewijskeuring 70-plussers
Automobilisten van zeventig
jaar en ouder zijn verplicht zich
medisch te laten keuren. Naar
verluidt worden de hieraan ver-
bonden kosten door veel men-
sen als hoog ervaren.

In reactie hierop biedt de ANBO-af-
deling Vorden de leden, en andere
belanghebbenden die lid willen
worden, de mogelijkheid om zich
aan de voorgeschreven keuring te
onderwerpen tegen de zeer voor-
delige prijs. Dit bedrag ligt bedui-
dend onder het niveau van het lan-
delijk adviestarief dat is vastge-
steld door de Landelijke Huisart-
sen Vereniging (LHV).
Het bestuur van het ANBO-gewest
Gelderland heeft onlangs een (offi-
cieel geregistreerde) arts bereid ge-
vonden om de medische keurin-
gen voor de hiervoor genoemde
prijs te verrichten. Het is algemeen
gebruikelijk dat dit soort keurin-
gen wordt verricht door een ande-
re dan de "eigen" huisarts. Ieder is
vrij in de keuze van zijn/haar keu-
ringsarts. Belangstellenden voor
deze rijbewijskeuring kunnen
voor aanmelden en het verwerven

van nadere informatie terecht bij
de secretaris van de ANBO-afdeling
Vorden, de heer J. Brandenburg,
Willem Alexanderlaan 10, 7251
AW Vorden (tel.0575-552003). NB.
De eerste keuringsdag is vastge-
steld op zaterdag 27 september en
zal plaatsvinden in het verzor-
gingshuis "De Wehme". De in-
schrijving voor deze keuringsdag
sluit op woensdag 25/9. Afhanke-
lijk van de ontwikkelingen vinden
de volgende keuringen plaats op
de vierde zaterdag van oktober en
november.
Een proefproject: 'Rijbewijskeurin-
gen voor 70-plussers' in Friesland
is begin 2003 in gang gezet door
het Landelijk Bureau van de ANBO
in Utrecht. Met de medewerking
van het gewestkantoor Friesland
en een viertal artsen is het proef-
project inmiddels uitgegroeid tot
een eclatant succes. In navolging
van deze ontwikk/elingJiet'
ANBO-service zich vhtussen verder
verbreid naar zuidelijker streken.
Zo heeft deze unieke dienstverle-
ning inmiddels ook in de ANBOge-
westen Overijssel en Gelderland
een aanvang genomen.

G E N D A V O R D E N

Iedere dag:

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

SEPTEMBER
2 HVG dorp Vorden Fietstocht

vanaf de Voorde.
3 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.
3 HVG Linde 50 j aar.
3 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
4 Klootschieten in de Vordense

Pan.
4 Bejaardenkring Dorpcentrum.
4 Fietstocht Kranenburgs Belang

vanaf Pannenkoeken restaurant.
9 ANBO middagfietstocht vanaf

Kerkplein.
10 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Stege.
10 Bridgeclub BZR in het Stamper-

tje.
11 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
13 Open Monumentendag.

14 Koopzondag met o.a. harmoni-
cadag.

14 HSV de Snoekbaars senioren-
wedstrijd Oude IJssel.

14 VRTC de Achtkastelenrijders
najaarstocht.

17 N.B.V.P. vrouwen van Nu, avond
over Annie M.G. Schmidt.

17 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

17 Handwerkmiddag Welfare bij
de Wehme.

17 HVG dorp Vorden, liedjes etc.
17 Bridgeclub BZE in het Stamper-

tje-
17 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20 St. Vriendenkring Klein Axen,

peter Gouw.
23 N.B.v.P. Vrouwen van Nu, mid-

dagfietstocht Huize Voorst.
24 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
24 Bridgeclub BZR in het Stam-

pertje.
25 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
25 PCOB/ANBO, dr. Sterringa.
25-26-27 Volksfeest Linde.
28 HSV de Snoekbaars, afsluiting

wedstrijdseizoen.
30 St. Vriendenkring Klein Axen,

lezing Heide Gosselink en Gert
Kraayenzang.



Zaterdag
6 september a.s.

VRIJMARKT
Rijksstraatweg

Warnsveld

ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOLfSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

HJSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

www.financial-freedom.nl

K

Advertentie
in kleur?

Vraag naar de vele
mogelijkheden in Contact
Telefoon (0575) 55 10 10

Alpha

Start op zaterdag 6 september om 15.00 uur nieuwe cursussen voor u en uw hond.

Dertien weken lang worden de volgende cursussen gegeven
met ter afsluiting een examen:

Puppycursus
A-Niveau
B-Niveau

Locatie:

C-Niveau
D-Niveau
Behendigheid

Mini-Camping "de Bult"
Hoogstraat 46
Toldijk (hoek hoogstraat-beekstraat)

Voor informatie: dhr. T. Cornelissen 0575 - 462698

ATO AGRO & BOUW SERVICE BV.

Wichmondseweg 23a NL-7255 KX Hengelo (Gld.)
Tel. +31 (0)575 555457 Fax +31 (0)575 555157
www.ato-agro.nl E-mail: info@ato-agro.nl

ATO AGRO & BOUW SERVICE BV is leverancier van NICOSIL kuilkleden.

Deze kuilkleden zijn van topkwaliteit en worden aangeboden voor een scherpe prijs.

NICOSIL kuilkleden zijn in standaardmaten te verkrijgen,
maar wij kunnen uiteraard ook afwijkende maten leveren.

Verder zijn wij leverancier van o.a.:

Landbouwfolie in zwart of groen/wit met verschillende diktes
- NICOSIL zandslurven met sluitkoord
- Windbreekgaas, 25, 35, 50,60,80,85 en 97%
- Ventilatie-afsluitgordijnen, licht ventilerend of KIWA keur doeken,

Handbediend/halfautomatisch of volledig computergestuurd

Al onze produkten kunnen wij in elk gewenste afmeting leveren.

Vraag vrijblijvend naar onze voordelige prijzen.

(Senioren
op donderdag 4 september

Bij Visser Mode schenken we veel aandacht
aan comfort/ draagbaarheid en trends in
klassieke mode.
Speciaal voor senioren showen we op
donderdag 4 september de nieuwe najaars-
collecties van Frankenwalder, Marcona,
Gerry Weber, Zerres en vele andere
modemerken.
Deze collecties worden veelal gekenmerkt
door fraaie stoffen in warme tinten en met
even stijlvolle als fantasierijke versieringen.

V
M O D E

VEELZ\)^6

Burg. Galleestraat 9X 7251 EA Vorden

Shows
De modeshows beginnen om
10.00, 13.45 en 15.30 uur.
Tussendoor en na afloop
kunt u uiteraard zelf de
collecties passen.

Reserveren is mogelijk:
tel.: (0575) 55 13 81.

Webhosting

Weevers Net

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

PruUmi

UltgtwtJ

*rintlng on denwnd >v
Weevers

Denkt u over
ADSL?

Vraag eens
naar de mogelijkheden

(alleen voor de zakelijke markt).

Telefoon (O575) 55 73 f O

STRAATWERK
Lankhorsterstraat 31

Hengelo Gld
Tel. (0575)46 1676

www.bremerstraatvsrerk.nl
Mobiel (06) 10393520

T R A D I T I O N E E L
V A K W E R K

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd i nel. zijkanten

voor slechts € 185P°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795P°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS



Hengelo (Gld.)
wie wil daar niet graag naar toe!!!

Reconstructie
N 316

VLEES:

SUCADE
LAPPEN

95
kilo 4.9

GROENTE:

CELAVITA
AARDAPPELEN

o.a. golfjes, zak a 1.39

nu 2 zak halen

1 zak betalen

AH STEEN-
OVENPIZZA'S

doos a 6.59

nu 2 doos halen

1 doos betalen

HI ;NGE jo

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

Zie onderliggende kaart
en bordjes langs de weg.

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

(Memelinkdijk)
2. Eerste weg rechts

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

1 e weg rechts
(De Heurne)

4. Einde weg links
na 100 meter links
Albert Heijn

Spaanse BERRERANA
TEMPRANILLA

fles 0,75 liter a 4.79

nu 2 fles halen

betalen

AH GOUDSE OUD OF
GOUDSE OUD KOMIJN

kg van 9.60 voor 4.80

50% korting

COTE D'OR
CHOCOLADE

pak 200 gram a 1.89

nu 2 pak halen

1 pak betalen

HAUST
TOAST

pak a 0.95

nu 2 pak halen

1 pak betalen

GAT LtEGAI

AC MACON BLANC
VILLAGES 2002

VIN DE BOURGOGNE

0,75cl van 6.49 voor
99

op=op

GALLSGALL

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

0(1 HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Bosoelaar'
v^_?v_J?

Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

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

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

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

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

part
SIERBESTRATINGEN



MBj|̂ ^_ ••

Aannemersbedrijf

Fa. J.H. Rondeel & Zn,
Keijenborg

Tel. (0575)461970/461762

NIEUWBOUW
VERBOUW - ONDERHOUD

BOSCH LAN D
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

• Accountancy • Raadhuisstraat 21
• Belastingadvies 7255 BK Hengelo
• Administratieverwerking • Middelgraaf 40A
• Financiële rapportage 7071 WTUIft
• Salaris- en loonadministratie
Voor het midden- en kleinbedrijf, vrije • Telefoon:
beroepsbeoefenaars en particulieren 0575-461391
LidNOvAA 0315-640480

Nijverheidsweg 11'
Tel. (0575) 46 33 81

bouwbedrijf 7255 RA Hengelo (Gld.)
Fax (0575) 46 25 06

GOOSSEN*

ïOSMAN
• G R O E N S P E C I A L I S T

Hovniersbedrijf en kwekerij

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

LANGWERDEN

veevoeder- en kunstmesthandel

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

lens
Kwaliteit in oogzorg

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

Telefoon Deventer (0570) 61 37 37

II l l AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg 19, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 47 93
www.autobedrijfbruil.nl

e d r i j f v.o.f.

'S»arm
Nijverheidsweg 3, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 03 46
Fax (0575) 46 03 70

Plukt ü de vruchten al van
de vele Univé-voordelen?

VERZEKERINGEN

Stationsstraat 1 2
7261 AD Ruurlo

Daar plukt ü de vruchten van!

tel: 0573-458320

ruilerspori

Spalstraat 23, Hengelo (Gld.
Telefoon (0573) 46 37 56

Café & Slijterij

Hoekje-Dijk-Stijl
Het gezelligste plekje in Hengelo,

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

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

GARAGEBEDRIJF
TEERINK ZELHEM

Boeninksteeg 14* Zelhem
Tel.(0314)324453

1 Opel - VW occasions
1 Reparatie en onderhoud
van alle merken

1 APK-keuring

Paardensportcentrum

'Baak'
rij- en pensionstal

Langedijk 3, Baak
Telefoon 0575-441803

interflex b.v.

IMPORT

met vestigingen in:
POLEN - POZNAN
ROEMENIË - SATU-MARE
ESTLAND - JOGEVA

o.a.
BLOKHUTTEN • SAUNA'S
• INFRAROOD-CABINE'S
• SIERHEKWERK

tel.nr.: 0544 - 373462 • faxnr: 0544 - 376095
E-mailadres: vanooyen@tref.nl • www.intertlex-import.nl

PEN DAG
"In Stap en Draf"

Hengelo (Gld.)
met open inschrijving

zondag 7 september 2003

Programma
Start en finish

op "de Hietmaat", Zelhemseweg, Hengelo.

Middagpauze fam. Schiphorst, Reigersvoortseweg, Toldijk.

Dagindeling (tijden onder voorbehoud):

Start

Bronkhorst

Ochtendstop

Middagpauze

Middagstop

Terug op "de Hietmaat"

10.00 uur

11.30 uur

11.45 uur Bronkhorsterweg

13.00 uur Toldijk

14.45 uur Keijenborg

15.30 uur

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Goossens Atomica, Keijenborg werk-vrijetijdskleding
Wolbrink-Masselink, Hengelo bouwbedrijf

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

„Warnstee", Baak Mini Camping
G. Schiphorst, Zelhem autobedrijf

Smederij Besselink, Keijenborg smeedwerk

Hair & Beauty
Kapsalon Zonnestudio

Schoonheidssalon
Dreef l l

7255 VVV / h-nxt-lo Gld.
'l'flt-f-boii (0575) 46 57 15

i

Abbink
Bouw enTimmerbedrijf

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

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

ELKE MAANDAG
IS ONS VERSE BROOD'N TROEF

3 BRODEN VOOR MAAR €2.95
ELKE DAG VERS GEBAK

OP BESTELLING OOK ALLERLEI TAARTEN

Rabobank

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

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

VERHEY TOLDIJK
WATERTECHNIEK

voor het beste bronwater

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

Rijwiel- en bromfietshandel
Verhuur van fietsen, tandems en familiefietsen

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

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

Bouw- en Metaalbedrijf

Marwin
verbouw - onderhoud - renovatie

Jan en Lenie Wolbrink
Bleekstraat 3, Hengelo

Tel. (0575) 46 13 40



Onder hen veel gezinnen met jonge kinderen!
Bij topdrukte wordt er dagelijks 35.000 liter water "gespoeld"

Zwembad 'In de Dennen' sluit
seizoen af met 72.500 bezoekers

Collecte Dierenbescherming

Badmeester Martin Westerikin het hart van het zwembad

Terwijl de 'Vaste klanten" nog
even op de valreep, net voor de
sluiting van het bad jongstle-
den zondag), hun baantjes trek-
ken en daarna het bad verlaten
met de gekscherende woorden
"prettige jaarwisseling", ten te-
ken dat het zwemseizoen ten
einde is, is bedrijfsleider Martin
Westerik al weer met zijn ge-
dachten bij de zomer van 2004.

'Als je zo om je heen kijkt kun je
zien dat de accommodatie dringend
vernieuwd moet worden. Het kleed-
gebouw, cantine e.d. In verband
met de Arbo-wetgeving zal ook de
personeelsruimte aangepast moeten
worden. We willen eigenlijk zo snel
mogelijk aan de slag', zo zegt hij.

Over een paar weken gaat het zwem-
badbestuur de komende budget-
periode bespreken en hoopt zij
ook meer duidelijkheid van de ge
meente Vorden te krijgen. Door
het badbestuur is in oktober 2001
een 'beheersplan' naar de gemeen-
te gestuurd met daarin onder
meer vier uitgewerkte scenario's
zoals "het coöperatieve zwem-
bad", "het zwembad als onderne-
ming", het "multifunctionele cen-
trum" en een " ongewijzigde op-
zet" met een weloverwogen inves-
teringsprogramma op langere ter-
mijn. Gebeurt er helemaal niets,
dan zal dat op langere termijn slui-
ting van het bad betekenen, zo is
in het beheersplan samengevat.

AANTREKKELIJK
Het zwembadbestuur gaat er van-
zelfsprekend vanuit dat het zo'n
vaart niet zal lopen want zo staat
in het beheersplan te lezen: " Als
belangrijk element in de toeristi-
sche infrastructuur levert het bad
voor de Vordense middenstand en
vooral de toeristische sector aan-
trekkelijke voordelen op. Kortom
"In de Dennen" moet voor de toe-
komst behouden blijven"!!

Westerik: "Dat de gemeente nog
niet heeft gereageerd, heeft na-
tuurlijk alles te maken met hun ei-
gen plan "De Poort tot het Grote
Veld", terwijl de aanstaande ge-
meentelijke herindeling ook een
rol speelt. Als zwembad "In de
Dennen" zitten wij intussen al wel
een poos in de wachtkamer. Wil-
len we de kwaliteit van het bad
waarborgen, dan zullen we verder
moeten. Het zwembad heeft deze
zomer weer duidelijk haar grote
sociale en maatschappelijke waar-
de bewezen. Hele families op het
bad en dat schept onderling een
band", zo zegt hij.

"In de Dennen" trok deze zomer
72.500 bezoekers, een aantal dat
een kwart eeuw geleden voor het
laatst werd behaald. Het absolute
rekord dateert uit 1969. Toen pas-
seerden 164.290 bezoekers de kas-
sa. Dit kwam mede doordat omlig-
gende plaatsen zoals bijvoorbeeld
Hengelo en Ruurlo nog geen
zwembad hadden. In totaal heeft
het Vordense zwembad in de afge-
lopen veertig jaar negen keer de
grens van 100.000 bezoekers over-
schreden. In 1977 en 1978 kwamen
er 72.000, waarna jaarlijks het ge
middelde aantal bezoekers zo rond
de 50.000 schommelde, met dus
dit jaar 72.500. Hoeveel bezoekers
er in 1935 waren, toen het zwembad
"In de Dennen"werd aangelegd is
niet bekend. In 1962 kon er hele
maal niet gezwommen worden in
Vorden. Toen stond er een grote
verbouwing op het programma.

FRAAIE LIGGING
Door de extreme hitte, deze zomer
niet alleen bezoekers uit Vorden,
maar ook uit Lochem, Zutphen,
Warnsveld, de wijk "Leesten" met
veel gezinnen met jonge kinderen.
Dit komt mede doordat genoemde
gemeentes niet over een buiten-
bad beschikken. En wat natuurlijk
ook meespeelt, de ligging van ons
zwembad. Door de vele bomen en
struiken is hier altijd wel een scha-
duwplek te vinden", zo zegt Mar-
tin Westerik. Wat ook niet onver-
meld mag blijven, de bezoekers
die in Vorden en omgeving op de
campings vertoeven en maar al te
graag een koele duik in het zwem-
bad "In de Dennen" willen nemen.

"Het diplomazwemmen heeft ook
een enorme vlucht genomen, het-
geen ook weer extra bezoekers op-
levert. Vele topdagen, waardoor
het badpersoneel er flink aan
moest "trekken". Toch wel een be
hoorlijke geestelijke en fysieke be
lasting, maar gelukkig beschikten
we over een zeer gemotiveerd
team", zo zegt hij. In de in het
voorjaar verschenen "Plonskrant",
(een bijlage van "Contact"), deed
het zwembadbestuur een oproep
voor "vrijwilligers" die het badper-
soneel met wat "han- en spandien-
sten" behulpzaam zouden willen
zijn.

"Helaas heeft zich daarvoor bijna
niemand aangemeld. Bijzonder
jammer, want vooral tijdens de
topdagen met soms 1500 of meer
bezoekers, zou een beetje extra
hulp ons goed van pas zijn geko-
men. Hopelijk dat we volgend jaar
meer respons zullen krijgen. Vrij-

willigershulp betekent voor het
bad immers ook minder kosten",
zo zegt hij.

KLOPPEND HART
Richting toekomst ziet Westerik
nog wel mogelijkheden om extra
inkomsten te verkrijgen. "Het bad
kan nl. ook buiten de openings-
uren "verhuurd" worden. Ik denk
dan aan het bedrijfsleven, maar
natuurlijk ook aan particulier ini-
tiatief. Bijvoorbeeld hier in de
buurt een avondje klootschieten,
of midgetgolven en dat alles in
combinatie met het zwembad,
waarbij men ook van de cantine
gebruik kan maken.. Voor het toe
zicht dient er wat het zwemmen
betreft wel bevoegd personeel in-
gehuurd te worden, Vorig week
hadden we hier een ploeg jonge
mensen van "De Ysselmeeuwen"
uit Zutphen. Die hebben zich uit-
stekend vermaakt.

Je zult als zwembad ook wel "moe
ten". De overheid legt ons zoveel
maatregelen op die wel "meer"
kosten betekenen, maar die geen
meer bezoekers (dus inkomsten)
opleveren", zo zegt bedrijfsleider
Martin Westerik die zelf nog wel
tot half oktober op het bad te vin-
den is.

"Nazorg" en "winterklaar maken",
er blijft altijd wat te doen", zo zegt
hij. En wat te denken van de ande
re werkzaamheden die bij de func-
tie van bedrijfsleider behoren.

De taken in- en rond het "kloppend
hart van het zwembad" oftewel de
technische installatieruimte. Een
machinekamer (het hart) die er
voor moet zorgen dat er dag-in,
dag- uit, kwalitatief goed zwemwa-
ter wordt geleverd. De 'norm' is
zo'n beetje dat er dagelijks voor
elke bezoeker die zwemt, 30 liter
water wordt ververst. Bij top-
drukte 'spoelen' twee filters circa
35.000 liter water op een dag!!

Werkzaamheden die je kunt ver-
gelijken met de functie van een
machinist. Bij grotere zwembaden
hebben ze daar speciale mensen
voor in dienst. In Vorden dus voor
Westerik een technische taak erbij
die hij graag uitoefent. En het
zwemwater moet goed zijn. Op elk
moment van de dag kan er zomaar
iemand van de keuringsdienst bin-
nenstappen die onaangekondigd
het zwemwater controleert. Wat
betreft volgend seizoen, twee we
ken voor de opening wordt er in
"het hart van het zwembad" al-
weer volop proefgedraaid!

De dierenbescherming, afdeling
Zutphen e/o, zoekt vrijwilligers
die in de periode van 29/9 tot
4/10 willen collecteren voor de
Dierenbescherming.

De opbrengst van deze collecte is
hard nodig, want dierenleed is hè
laas nog aan de orde van de dag.
De Dierenbescherming probeert
waar mogelijk dieren in nood te
helpen, maar omdat zij volledig
afhankelijk is van contributies en
giften kan de organisatie alleen
met de financiële steun van het
publiek opkomen voor alle dieren.
Daarbij is de steun van vrijwilli-

gers die willen helpen collecteren
heel hard nodig. Zo heeft de afde
ling Zutphen e/o van de Dierenbe
scherming het afgelopen jaar de
aktie castratie/ sterilisatie gehou-
den, de ambulance laten rijden en
veel zwerfdieren opgevangen op
het dierentehuis 'De Bronsbergen'.

Daarom roept de Dierenbescher-
ming dan ook iedereen op wat tijd
vrij te maken om in de periode van
29/9 tot 4/10 te collecteren.

Vrijwilligers kunnen zich melden
bij Diny te Velthuis, telefoonnr.
(0575) 55 66 68.

Inwoners Vorden
dik in orde?
Duizenden Nederlanders heb-
ben de afgelopen jaren meege-
daan aan de Nationale Gezond-
heidstest, waarbij mensen ge-
test worden op hun gezond-
heid, beweeggedrag en leefstijl.
Dit jaar vinden tussen 15 en 22
september opnieuw een Natio-
nale Gezondheidstest plaats.
Het aanmelden voor een test in
één van de 150 testcentra kan
vanaf l september. Ook in uw
regio kunnen mensen zich aan-
melden Voor een test.

Dit jaar wordt de Nationale Ge
zondheidstest (NGT) alweer voor
de vijfde keer georganiseerd. Het
evenement heeft als doel de Neder-
landse bevolking in beweging te
krijgen. Uit eerdere NGT-onderzoe
ken blijkt dat twee derde van de
Nederlandse bevolking van 16 jaar
en ouder onvoldoende beweegt.
Zij halen niet de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen, een half
uurtje matig intensief bewegen
per dag. En dat terwijl beweging
een grote positieve invloed heeft
op de gezondheid en fitheid. Het is
bewezen dat lichamelijke activi-
teit het risico op hart- en vaatziek-
ten en suikerziekte verlagen. Bo-
vendien melden actieve werkne-
mers zich minder zaak ziek. Het
resultaat van de laatste NGT liet
zien dat bijna 50% van de Neder-
landers kampt met overgewicht.
Daarom is dit jaar het thema 'Bent
u dik in orde?'

De Nationale Gezondheidstest
2003 geeft aan 7000 Nederlanders
de gelegenheid zich te laten testen
op onder meer conditie (met een
fietstest), spierkracht, gewicht,
buikomvang en leefstijl. Het eve-
nement wordt georganiseerd in
opdracht van de Nederlandse Hart-
stichting en wordt mede mogelijk
gemaakt door het ministerie van
VWS. De uitvoering is in handen
van het projectbureau Nationale
Gezondheidstest, bestaande uit
TNO Arbeid en stichting Pur Sang.

DE TEST
In vorige jaren hebben al tiendui-
zenden Nederlanders deelgeno-
men aan de NGT. Ook dit jaar kun-
nen mensen zich aanmelden om
getest te worden om zodoende,
naast inzicht in de eigen leefstijl,
ook en bijdrage te kunnen leveren
aan het grote wetenschappelijke
onderzoek. Tijdens de test wordt
niet alleen een fysiek onderzoek
uitgevoerd maar beantwoorden de
deelnemers ook vragen over o.a. de
mate van lichamelijke activiteit,
gezondheid en leefstijl.
Na afloop van de Nationale Ge-
zondheidstest ontvangt iedere
deelnemer schriftelijk een per-
soonlijk gezondheidsprofiel en
een advies op maat over beweging
en leefstijl. De NGT beweegadvi-
seur licht het gezondheidsprofiel
en beweegadvies in een persoon-
lijk gesprek toe. In dit gesprek krij-
gen de deelnemers ook te horen
hoe zij meer kunnen gaan bewe-
gen en welke activiteiten zij kun-
nen ondernemen.

GEZONDER BELEID
De NGT is met name bedoeld voor
mensen van wie de conditie wat
minder is, die weinig sporten en/of
weinig aan beweging toekomen.
Zij kunnen met het persoonlijk ad-
vies uit de Nationale Gezondheids-
test gericht werken aan een gezon-
de leefstijl. De onderzoeksresulta-
ten dragen bij aan beleid dat de
Nederlandse bevolking gezonder
en fitter maakt.

Staatssecretaris Clémence Ross-
Van Dorp van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport onderschrijft dat overge-
wicht een groot gezondheidspro-
bleem vormt. "De komende jaren
zal het preventiebeleid binnen
mijn ministerie zich richten op
overgewicht. Hierbij speelt meer
bewegen uiteraard een grote rol.

Ik heb mijn beleid op dit punt en-
kelejaren geleden al aangescherpt
en het streven is om in 2010 50%
van de Nederlandse burgers norm-
actief te laten zijn.

Voor wat betreft bewegen bete-
kent dit dat mensen ten minste
vijf keer per week een halfuur ma-
tig intensief zouden moeten bewe-
gen. Dat betekent stevig wandelen
of fietsen."

Het onderzoek staat onder leiding
van TNO Arbeid. De specifieke on-
derzoeksvraag van dit jaar gaat in
op de energiebalans. Bij mensen
met een ongezond gewicht is deze
balans tussen opname van energie
(door middel van voeding) en ver-
branding van energie (middels be-
weging) vaak verstoord. "Doen is
wat anders dan weten. Vaak relati-
veren mensen de norm. Niet ik,
maar de buurman moet meer be-
wegen. Hij is per slot van rekening
dikker dan ik" aldus Vincent Hilde
brandt van TNO Arbeid. Uiteraard
worden de testgegevens van de
deelnemers anoniem verwerkt in
het onderzoek.

AANMELDEN
Mensen kunnen zich aanmelden
voor de NGT vanaf l september via
www.nationalegezondheidstest.com

Het call centre gaat op 8 septem-
ber open: 0900- laatutesten (0900 -
5228883). Het is verstandig om
snel te reageren, want vol is vol.
Dit betekent niet dat wanneer de
onderzoeksgroep gevuld is, men-
sen geen beweegadvies meer kun-
nen ontvangen; via de website van
de NGT is het mogelijk gratis deel
te nemen aan een mini NGT. Deel-
nemers aan deze internettest ont-
vangen een rapportcijfer voor hun
gezondheid met een passend be-
weegadvies.

Uitvoering van de testen vindt
plaats in de week van 15 tot 22 sep-
tember. Er is een landelijk net-
werk van zo'n 150 NGT-centra, in
de buurt dat is Indoor Sport Vor-
den. De resultaten van de Nationa-
le Gezondheidstest zullen begin
2004 bekend worden gemaakt.



Voegbedrijf
GEBR.LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
f (0544) 37 70 08

BORCULO
« (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Sparkling Life
voedingsproducten voor:

• gezondheidsverbetering
• gewichtsbeheersing

• energie
• betere sportprestaties

Belt u:

Marga Sünninghausen
onafh. Herbalife-distributeur

(0575) 46 49 82
www.sparklinglife.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Y O G A
Gezondheid • Energie

Vorden - di.av. 9/9
Brummen - ma.av. 8/9

Dieren - vr.av. 12/9

Proefles € 7,-
14 lessen € 98,-

Inl. Theo de Gans
Tel.(0573)441138

MEDITATIE in Warnsveld

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele

mogelijk-
heden van

doorplaatsing
in meerdere

edities.

Tel.
(0575) 55 10 1O

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

Zondag 7 september een

5 gangenbuffet
met keus uit ongeveer
40 gerechten voor

,22.75
RESTAURANT

3iet £etfiuuó
Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel. (0575)43 1336
E-mail: info@heteethuus.nl

BLADBLAZERS
Ruime keuze!

Kom eens kijken.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Hoveniersbedrijfijjp^i noveniersoearijT

LIJD Marco Besselink

-*

X TUINONTWERP *
# TUINAANLEG (RENOVATIE)

X TUINONDERHOUD -:•:-
* (SIER)BESTRATING *

* VIJVERS *
X TE KOOP HAAGCONIFEREN *

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

Fax: (0575) 44 17 15

Bedrijf sdiensten

Is een schoonmaakbedrijf met
het hoofdkantoor in Deventer en
vestigingen in Apeldoorn, Deventer,
Hattem en Raalte.

Voor onze vestiging in Apeldoorn zoeken
wij voor een pand in Vorden gemotiveerd:

Bel voor informatie en sollicitatie met
onze bedrijfsleider Jasper Koetsier
055-3120420 b.g.g. 06-21570679

the place for party people '

Kerkstraat 6 Groenlo 0544-461308 www.citylido.nl info@citylido.nl

<lAt»JENROG
^07» AFTER PARÏÏ Vanaf

19.00 uur
geopend

*»13»IB(IHIB
^ Z014» AFTER MER PARÏÏ Vanaf

IQ.OO uu
geopen

Jayir,Oé(ariar,OÜm

^021"
^ ZA 27 ̂  IBRÖAÖRAY

Vanaf
iq.oo uur
geopend

éf FINALE MM GELDERLAND
open vanaf 10.00 uur

Vanaf
10.00 uur
geopend

OOK IN SEPTEMBER
GRATIS BUSVERVOER NAAR GROENLO

THE DJ'S»MICHAëL»OLIVER»DIGER»DANIëlF ARNO
Op zondag tussen l 9.00 en 20.00 uur gratis entree

uitgezonderd *avonden

discovervoer info op www.citylido.nl (vervoer)
minimum leeftijd l <6 jaar -- toegang onder voorbehoud^

is een winkel met een

uitgebreid assortiment

in vrijetijdskleding.

Wij voeren o.a.

de volgende merken:

i G-star

Pall Mail

iS.OIiver

ilOFeet

Onze winkels zijn

gevestigd in Vorden

en Zelhem.

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste
verkoopmedewerker
voor ± 24 uur per week

waarvan wij verwachten dat hij/zij er plezier

in heeft om te verkopen. Energiek, klantvriendelijk,

efficiënt en professioneel. Enige ervaring is

dus vereist. Leeftijd ± 20 jaar.

Tevens zijn wij op zoek naar een

weekendhulp
voor ons filiaal in Zelhem

Spreekt één van deze functies je aan,

schrijf dan naar (pasfoto bijsluiten)

Zutphenseweg 8

7251 DK Vorden.

CORNER



Herbert Oonk Gelders
kampioen veebeoordelen

Max van de Kerkhof van FertiPlus(rechts) feliciteert Herbert Oonk bij thuiskomst met het behaalde resultaat

Op 16 augustus jl.werden de
jaarlijkse Gelderse kampioen-
schappen veebeoordelen van
zwartbonte koeien gehouden.

De stijd brak om 10.00 uur los op
het bedrijf van de familie Alder-
kamp te Zevenaar alwaar 50 deel-
nemers streden om de titel.

Uiteindelijk resulteerde dit in
winst voor Herbert Oonk.

Herbert die naast het werk op het
rundveebedrijf thuis ook werk-
zaam is als inseminator bij Kl-Serv-
ice Ferti-Plus te Hengelo(Gld) be-
haalde met 281 punten ruim-
schoots de Ie plaats, gevolgd door

Joran Hoegen die met 273 punten
2e werd.

Deze prestatie zorgt ervoor dat ze
zeker zijn van deelname aan de
Nationale veebeoordelings wed-
strijd die zal worden gehouden op
13 september tijdens de week van
het platteland te Assen in Drente.

De Jantje Beton Loterij gaat weer van start!
De school van uw (buur)kinde-
ren helpen en tegelijkertijd iets
doen voor het goede doel? Dat
kan van 3 tot en met 17 septem-
ber met de Jantje Beton Loterij:
een landelijke actie speciaal
ontwikkeld voor alle basisscho-
len in Nederland! Dit jaar doen
er zo'n 1.000 basisscholen mee
waarbij kinderen uit groep 7 en
8 loten binnen huiselijke kring
verkopen ten behoeve van Jan-
tje Beton en de eigen basis-
school.

De helft van de opbrengst van de
verkochte loten gaat rechtstreeks
naar de deelnemende scholen. Met
de opbrengst van de loterij kun-
nen de scholen leuke dingen doen.
Dingen waar normaal misschien
geen geld voor is. Bijvoorbeeld
voor het uitgeven van een school-
krant, het opknappen van het

schoolplein, aanschaf van nieuwe
computers of het maken van een
schoolreisje.

De andere helft van de opbrengst
gaat naar Jantje Beton, die dit be-
drag besteedt aan projecten en
voorzieningen die kinderen de
kans geven om te kunnen spelen.
Jantje Beton vindt spelen namelijk
ontzettend belangrijk. Als kinde-
ren spelen, doen ze allerlei indruk-
ken en ervaringen op die heel be-
langrijk zijn voor hun ontwikke-
ling. Door kinderen samen te laten
spelen, leren ze samen leven. Daar-
naast besteedt Jantje Beton extra
aandacht aan kinderen die door
omstandigheden in de verdruk-
king dreigen te komen. Zoals kin-
deren uit achterstandswijken of
kinderen die met hun moeder in
een Blijf-van-mijn-lijfhuis wonen.
Kortom: kinderen die weinig of

geen momenten van ontspanning
in hun leven hebben.

Juist deze kinderen wil Jantje Be-
ton een toekomst bieden waarin
zij geen achterstand kennen ten
opzichte van de rest van de samen-
leving. Zo kan Jantje Beton helpen
voorkomen dat ze op het verkeer-
de pad raken. Scholen die meedoen
aan de Jantje Beton Loterij vragen
de kinderen om loten te verkopen
aan hun ouders, ooms en tantes,
opa's en oma's of andere familiele-
den en bekenden. De loten kosten
1,50 euro per stuk. Een koper van
een lot steunt niet alleen de school
van hun (buur)kind en de projecten
van Jantje Beton, maar maakt ook
nog eens kans op aantrekkelijk
prijzen zoals een droomreis, een
breedbeeld W, een DVD-speler en
diverse waardebonnen! Meer infor-
matie? Kijk op www.jantjebeton.nl

wij hebben je nodig

ï

Tandartspraktijk

R.C. Boersma
(voorheen tandartspraktijk van tandarts Haccou)

Wij zoeken op korte termijn twee of meer

tandarts-
assistentes

of dames die zin hebben
dit vak te leren.

Werktijden in overleg.
Ook deeltijden mogelijk.

Onze praktijk is geopend van
7.00 uur- 17.00 uur.

Sollicitaties via tel. (0575) 551908.
Vraag naar mevr. Boersma.

Of schriftelijk:
Stationsweg 31, 7251 EL Vorden.

Ik ben vaak
benauwd.
Wie helpt mij
daarmee om
te gaan?

Astma Fonds advieslijn
voor iedereen die te maken heeft met

astma of COPD

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

advieslijn@astmafonds.nl
postbus 5, 3830 AA Leusden

www.astmafonds.nl

Astma
Fonds

World Vision̂
n

Vision ̂

Eigenlijk weet je wel hoe ons leven eruit ziet. Als je 80 cent per dag
kunt missen, kun je ons leven veranderen.

giro 99 • world vision, amersfoort

bel 0900 0255 (10 ctpm) of surf naar www.worldvision.nl

BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN - ETIKETTEN - FACTUREN - KETTINGFORMUUEREN d rukker i j We e ver s
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Optocht praalwagens Vierakker- Wichmond: Origineel en goed verzorgd!

" Vogelzang" winnaar met:
"Kunt U mij de weg naar
Hamelen vertellen meneer.."

Bram Rouwen uit Vïerakker
wint "Oranjeloop"

Het is te hopen dat de inwoners
uit Wichmond en Vierakker
nog jarenlang de moed op kun-
nen brengen een optocht van
praalwagens te organiseren.
Niet alleen organiseren, maar
wagens versieren, hetgeen, wan-
neer je zo'n optocht bekijkt,
uren arbeid gekost moet heb-
ben. En dat alles om het Oranje-
feest in deze woonkernen extra
"kleur" te geven. Het publiek
wist het naar waarde in te schat-
ten want er hadden zich hon-
derden toeschouwers langs het
parcours verzameld. De wagens
zagen er origineel en goed ver-
zorgd uit alleen jammer dat al-
les zo kort op elkaar zat, waar-
door de stoet eigenlijk in no-ti-
me voorbij ging. Gelukkig voor
het publiek, de praalwagens
legden de route tweemaal af!

Over kleuren gesproken, opval-
lend de prachtige wagen van de be-
woners uit het buurtschap "Del-
den". Een pronkstuk, waarin maar
liefst 40.000 bloemen waren ver-
werkt met als symbool" Goede Tij-
den Slechte Tijden". Deze wagen
kreeg de publieksprijs. Tijdens
zo'n optocht wil het "oog" van de
toeschouwer heel wat, vooral wan-
neer er een wagen met "Brazili-
aans Carnaval" voorbij trekt.
Prachtig "opgemaakt", waarbij
bleek dat "De Kempe" vele mooie
meiden telt. En als ze dan nog een
beetje "Braziliaans bloot" zijn, is
dat voor het publiek natuurlijk

mooi meegenomen.

Trouwens de meiden deden het za-
terdagmiddag toch goed in Wich-
mond. "Lucky Luck en de Pieren-
dekkers", een werkstuk van "Pie-
rendiek" met veel drank in de sa-
loon en voor Lucky Luck een
vriendin met prachtige benen in
netkousen gestoken. De Koekoek-
straat had als motief "Van tepel
naar tippelzone", met op de v/agen
vier supergrote tepels van een koe
en op en rond de wagen "tippel-
den" een aantal leuke madam-
mekes. De wagen van de straat
"Vogelzang" werd door de jury tot
winnaar uitgeroepen. Een alleraar-
digst gezicht deze impressie van
"Kunt U mij de weg naar Hamelen
vertellen, meneer".

De bewoners van de "Lankhorster-
straat voor", zijn niet voor alles in,
zo bleek. Hun wagen met als mot-
to "stop het klonen"gaf een inkijk
in het laboratorium van de "zaden
en de cellen". De kinderen waren
in de optocht ook nadrukkelijk
aanwezig. De Wogt liet zien hoe
druk de kinderen anno 2003 wel
niet zijn met tennis, trimmen, gi-
taar les etc. Op de wagen een le-
vensgrote agenda waarin alles keu-
rig stond vermeld. Oh ja, de kinde-
ren gaan ook nog naar school! Jong
Vierakker is altijd "in" voor iets
nieuws. Ditmaal een wagen geti-
teld "sjoelen is gaaf, met levende
sjoelschijven.

Een grote houten kip met gouden
eieren met als motief "Kip is lek-
ker", zie hier de inbreng van de
Polweg en de Okhorstweg. "Cat-
walk" was de praalwagen van de
Dorpsstraat, een modeshow op de
wagen met een grote "kat" als blik-
vanger. De kerk van vroeger ( bid-
den) en de kerk van nu ( restaure-
ren en open stellen voor het pu-

Bram Rouwen viel zondag-
morgen tweemaal in de prij-
zen. Hij werd op de 5 kilome-
ter namelijk winnaar van de
"Oranjeloop" die in Wich-
mond werd gehouden. Behal-
ve de prijs voor de winnaar
kreeg hij nog een extra atten-
tie die was uitgeloofd voor de
beste prestatie voor een inwo-
ner uit Vierakker- Wichmond.

Rouwen finshte in een tijd van 15
minuten en 44 seconden. De 10
kilometer werd gewonnen door
Wim Romeyn in een tijd van 35
minuten en 54 seconden.

De "Oranjeloop" is in feite de af-
sluiting van het Oranjefeest dat
de afgelopen week in Vierakker-
Wichmond wwerd gehouden. De
hardloopwedstrijd werd georga-
niseerd door de jeugdafdeling
van de S.V. Sociï. Start en finish
waren bij het sportpark aan de

bliek), het idee van de Vierakkers-
estraatweg. Verder nog te zien in
deze optocht: De Hackforterweg
met " Odysseus en het Gevecht te-
gen de Sirenen" en "Lankhorster-
straat achter", met de inzending
"Pluk van de Petterflat".

Tussen de verschillende wagens
door muzikale medewerking van
de drumband en majorettekorps
E.M.M, uit Hengelo, de muziekver-
enigingen "Sursum Corda" en
"Concordia" uit Vorden, "Concor-
dia"uit Hengelo en de schutterij
"Sint Jan Keijenborg " met vende-
liers. De uitslag van de optocht
was als volgt: l Vogelzang met

Lankhorsterstraat in Wichmond.
Tevens werden er deze dag spelle-
tjes gehouden voor de jeugd t/m
15 jaar. Een van de hoogtepunten
was het penalty schieten, waarbij
de jeugd kon laten zien dat zij pe-
nalties beter kunnen nemen dan
de spelers van het Nederlands Elf-
tal!

UITSLAGEN ORANJELOOP
5 kilometer:
1 Bram Rouwen, Vierakker 15.44,
2 Bennie Verstege, Vierakker
16.45,3 Henk Nijland, Warnsveld
17.57. Snelste dame E. Stolwijk in
een tijd van 19.54.

10 kilometer: l W. Romeyn 35.54,
2 B. Klein Baltink 36.03, 3 H. Per-
dol 36.07. De prijs voor de beste
prestatie voor een plaatselijk in-
woner ging naar Hans Rouwen
uit Vierakker. Hij finishte in
40.14. De snelste dame was Gerda
Beyen uit Vorden in 46.12.

"Kunt U mij de weg naar Hamelen
vertellen, meneer", 2 Dorpsstraat
met "Catwalk", 3 Vierakkers-
estraatweg met " Kerk door de
tijd", 4 Hackforterweg met "Odys-
seus en het Gevecht tegen de Sire-
nen", 5 Pierendiek met "Lucky
Luck en de Pierendekkers". Pu-
blieksprijs "Delden" met "Goede
Tijden Slechte Tijden".

Kinderoptocht: l Bart en Elsa met
"Witschmond", 2 Bjorn en Ray-
mon met "Sneeuwitje" en Mick
met "Waterpret", 3 Jasper, Demi,
Nick, Ruben, Peter en Raymon met
"Punk"" en Daan met "Spider-
man".



Traditionele zwembad ontbijt sterrenkunde cursus
publiekssterrenwacht Phoenix

Op vrijdag 29 augustus 2003
vond het onderhand traditione-
le zwembad ontbijt weer plaats.
Jaarlijks sluiten de ochtend-
zwemmers hun zwemseizoen af
met een ontbijt op het zwem-
bad. De ploeg trekt trouw iede-
re ochtend om 07.00 uur haar
baantjes in het bad. Een hele
prestatie van een gezelschap
van uiteenlopend pluimage. Va-
riërend van jonge ondernemer
tot bejaarde huisvrouw en alles
wat daar tussen zit.

Eveneens traditiegetrouw werden
tijdens het ontbijt de statistieken

van het afgelopen zwemseizoen
opgemaakt: In totaal werden door
de groep 6.728 en een 1/2 baantjes
getrokken (Jan Murray kreeg een-
maal kramp en moest halverwege
het baantje afhaken).

Van de groep zijn het afgelopen
seizoen O zwemmers verdronken,
een compliment voor de badmees-
ters want menige dame liet zich
maar al te graag middels 'mond-op-
mondbeademing' door de jonge
badmeester Ernst-Jan revitaliseren.

De afwijking tussen de feitelijke
opening en de officiële opening-

stijd (07.00 uur) wist badmeester
Westerink te beperken tot 0,08 %.
Dit in tegenstelling tot andere
minder ervaren badmeesters/juf-
fen die bijvoorbeeld het zwembad
al om 6:30 opstellen en daardoor
tot een afwijkingspercentage kwa-
men van 50,44%.

Op de foto ziet u de ploeg aan het
ontbijt georganiseerd door Hentje
Bargeman en Alie & Joop Boer-
stoel.

De broodjes werden dit jaar geheel
belangeloos door bakker Joop ge-
sponsord.

Voetbal

SOCII
Oranjeloop sv Socii
S.V. Socii organiseerde afgelopen
zondag weer haar Oranjeloop ter
afsluiting van de feestweek. Er
werden 2 afstanden gelopen de 10
km. en de 5 km. De 10 km. begon
om 10.45 waar 37 deelnemers aan
meededen. De snelste tijd werd ge
lopen door dhr. W. Romijn in een

* tijd van 35.54 de tweede tijd was
voor dhr. KI. Baltink in 36.03 en
derde werd dhr. Perdol met een
tijd van 36.07. De snelste dame
was G. Beijer met een tijd van
46.12 en de snelste plaatselijke lo-
per was H. Rouwen met een tijd
van 40.14. De 5 km. starte om
12.00 waar aan 25 deelnemers
meededen. Hier was B. Rouwen de
snelste met een tijd van 15.44 en
tevens ook de beste plaatselijke lo-
per. Tweede werd dhr. B. Verstege
met een tijd van 16.45 en derde

* werd dhr. H. Nijland in 17.57.
Beste dame hier was E. Stolwijk
met een tijd van 19.54.

's Middags was er voor de jeugd uit
Vierakker/Wichmond een spel-
middag met o.a. sprinten, ver-
springen, doelschieten, slalom-
men met de bal aan de voet en als
laatste een hardloop wedstrijdt.
De algehele winnaar was Jasper
Kamphuis met een punten totaal
van 1110. Tevens was er de moge
lijkheid om de penaltybokaal te

*» winnen door zoveel mogelijk pe
nalty's te scoren bij onze keepers.
Henry Pardij s was hierin de beste
met 18 penalty's.

De competitie staat weer voor de
deur en dat betekent voor de
rood/witte gasten onder leiding
voor het tweede seizoen van Bart
Haggeman weer een nieuwe start
en een tree hoger te komen. On-
danks het vertrek van Tim Arends
naar PAX en mede door het feest-

gebeuren in Wichmond een ge
brek aan oefenwedstrijden zal de
eerste competitiewedstrijd met
vertrouwen tegemoet gezien wor-
den. Socci l begint met een thuis-
wedstrijd tegen De Hoven. Socii 2
krijgt Eerbeekse Boys 4 thuis en
het derde gaat na eerst anders te
zijn ingedeeld bij Vorden 4 op be
zoek. Het vijfde elftal is gastheer
voor de Hoven 5 en het vierde en
zesde team werden gelijk de eerste
wedstrijd al vrij gepland.

SVRATTI
Programma zaterdag 6 september
Ratti 5 - Markvogels 4
WHCZ B3 - Ratti BI
Ratti Cl - SCS Cl
WHCZ D3 - Ratti Dl
DZC '68 E9 - Ratti El
Ratti E2 - AZC E4
Ratti Fl - Rekken Fl

Zondag 7 september
Ratti l - Wolfersveen l
Ratti 2 - Longa '30 6
Zelhem 6 - Ratti 3
Erix 4 - Raati 4
Ratti l - Voorwaarts T l (dames)

P.C. de Graafschap
Zaterdag 23 augustus jl. waren de
Gelderse kampioenschapen te
Groenlo, daar behaalde in de dres-
suur Lisanne Schepers met Pica
een 4e prijs in de klasse Ml hier-
door is tevens geselecteerd voor de
Nederlandse kampioenschappen
te Ermelo op 6 september. Nynke
Woerts met Tamara een 7e prijs in
de klasse Ml. Rebanna Stempher
met Droopy een 4e prijs in de klas-
se B. Sebastiaan Hamer met Yvon-
ne een 4e plaats in de klasse B. Ün-
da Berenpas met Jasmine een 7e
plaats in de klasse LI. Frederike
Gotink met Spetter een 13e plaats
in de klasse LI. Lisette Bijenhof
met Survivor een 10e plaats in de
klasse M2.

Zondag 24 augustus jl. was er een
pony concours te Hummelo daar
behaalde Jermaine Pellbenberg
met Silvia een Ie en 4e prijs in de
klasse B met 166-160 punten. Jo-
rieke Pellenberg met Tania sprin-
gen een 2e prijs in de klasse B. Se
bastiaan Hamer met Yvonne een
Ie prijs in de klasse B met 166 pun-
ten en een Ie prijs in het springen
klasse B. Lian Nijenhuis met Aldith
een 4e en 7e prijs in de klasse B170
en 150 punten. Elodie Stokman
met Passé Partout een Ie prijs in
de klasse LI met 169 punten. An-
nemieke Mulderije met Cardman
een Ie prijs in het springen klasse
L, cat. E.

Goede uitslagen RTV.
Op de NK tijdrijden in Bergeyk
werd de Vordense Nieuweling Ri-
chard Sleumer 15e, hij was erg te
vreden met deze uitslag en de bes-
te renner uit het district Oost. Zijn
buurjongen Thijs van Amerongen
werd op dit zelfde parkoer 12e bij
de junioren. Hij had deze dag geen
super benen.

Ook reden er RTVers in de ronde
van Warnsveld, hier behaald Vor-
denaar Andre Bargeman een knap-
pe 2e plaats bij de Amateur A wed-
strijd, 4e werd Bart Besemer uit
Leuvenheim en 9e Reynold Harm-
sen uit Warnsveld.

De junior Thijs van Amerongen
rijdt momenteel in Italië, hij be
haalde daar in zijn eerste l daagse
wedstrijd een 4e plaats, in een om-
loop over 10 kilometer, vele natio-
naliteiten stonden aan het vertrek,
een peleton van 200 renners.
Over nadere uitslagen zullen wij U
zeker op de hoogte houden. We
verwachten van de sterke van
Amerongen zeker nog meer, hij
heeft momenteel super benen.

Wie ooit twijfelde om nog eens
een cursus sterrenkunde te vol-
gen moet zeker de komende
wintermaanden tot actie over-
gaan. Het belooft een uitzon-
derlijk boeiende periode te wor-
den.

Allereerst natuurlijk door de ex-
treem dichte nadering van de pla-
neet Mars tot de aarde in augustus
van dit jaar. Niet eerder in de afge
lopen 60.000 jaar stonden de pla-
neten zo dicht bij elkaar. Dat bete
kent niet alleen fraaie beelden in
de telescopen van de sterren-
wacht. Rond de jaarwisseling
wordt er een ware invasie ver-
wacht van Amerikaanse en Euro-
pese landers op Mars.

Zij zullen daar gaan zoeken naar
water en mogelijke sporen van Ie
ven. Ook deze avonturen worden
tijdens de lessen op de voet ge
volgd. Verder zullen de planeten
Jupiter en Saturnus in de loop van
de cursus op hun gunstigst staan.
Om nog maar te zwijgen over de

vele "deep-sky" objecten die ons
naar de verre uiteinden van ons
universum voeren en daarmee
ook in een verre geschiedenis.
Juist de donkere wintermaanden
lenen zich ertoe de sterrenhemel
te verkennen. Sterrenkunde lijkt
populairder dan ooit.

Maar liefst zo'n 60 cursisten heb-
ben in het afgelopen jaar hun ken-
nis in de astronomie vergroot. En
de formule blijkt aan te slaan. Zo'n
tien lessen, elk met een afgerond
thema, die geen voorkennis behoe
ven. Zo min mogelijk chemische of
wiskundige formules, zo veel mo-
gelijk kijken. Zowel met eigen
ogen als met de bijzondere uitrus-
ting van de sterrenwacht.

De lessen zullen om de drie we
ken, steeds op vrijdag avond wor-
den gegeven op de sterrenwacht
Phoenix in Lochem. De cursus
start op vrijdag 3 oktober. Voor in-
formatie en of inschrijving kan
men terecht bij het secretariaat via
telefoonnummer (0573) 25 49 40.

Hengelo's kampioenschap
klootschieten bij 'de Noabers'
Na een bijzonder geslaagd
buurtfeest staat de volgende
activiteit al weer op het pro-
gramma van buurtvereniging
de Noabers nl. het jaarlijkse
klootschietevenement om het
Hengelo's kampioenschap op
zondagmiddag 14 september
a.s.

Iedereen die geen lid is van een
klootschietvereniging kan deelne-
men met een stratenteam, vrien-
denteam, campingteam of wat
voor team dan ook.

Een team bestaat uit 4 of 5 perso-
nen en er kan worden ingeschre-
ven met een dames-, heren- of een
gemengd team (max. 2 heren).

Winnen is leuk maar gezelligheid
staat altijd voorop bij de Noabers.
Klootschieten is een sport voor
jong en oud en je hoeft er niet ge
traind voor te zijn.

Voor de winnaars zijn weer fraaie
bekers beschikbaar gesteld, om
echter voor de zeer bijzondere wis-
selbeker in aanmerking te komen,
moeten er minimaal 2 teamleden
in Hengelo wonen of lid zijn van
de Noabers. Na afloop wordt altijd
nog even gezellig nagepraat met
een drankje en een hapje. Starten
kan bij Groot Roessink, Vaalverink-
dijk l in Hengelo. Informatie en
inschrijving bij Jan Groot Roesink,
tel. 461470. Inschrijven kan ook
terplekke.

Bridgen
De vakanties zijn inmiddels
voorbij en overal beginnen de
verenigingen de draad weer op
te pakken. Zo begint bridgeclub
BZR in Vorden op 10 september
a.s. ook weer aan haar 13e sei-
zoen.

De club begint op deze datum met
een inspeelmiddag en op 17 sep-
tember beginnen de eigenlijke
wedstrijden.

Zoals altijd zal er 's middags wor-
den begonnen in het Stampertje.

Op de inspeelmiddag kunnen
nieuw gevormde koppels alvast

aan elkaar wennen. Er is dan te
vens gelegenheid voor nieuwe Ie
den en belangstellenden om de
sfeer op deze gezellige club op te
snuiven.

De club kenmerkt zich als niet-ro-
ken bridgeclub, waar een gezellig-
heid de belangrijkste factor is.
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Ook mensen die nog niet
direct lid willen worden kunnen
vrijblijvend een aantal keren ko-
men bridgen.

Voor inlichtingen kan men zich
wenden tot de wedstrijdleider, de
heer Post tel. 55 58 84.

Fietstocht Kranenburgs Belang
Zondagmiddag a .̂ kan iedereen
die een mooie fietstocht wil
maken tegen een kleine vergoe-
ding inschrijven bij het 'Pan-
nenkoeken Restaurant kranen-
burg' te Kranenburg. Voor een
route van 25 of 36 kilometer.

Onderweg wordt gezorgd voor een
(plas)pauze met drankje en ver-
maak voor de kinderen.

Het bestuur hoopt op veel deel-
nemers en goed weer op 7 septem-
ber.

Fototentoonstelling
Vordens dorpsleven
De Oudheidkundige vereniging
"Oud Vorden" heeft vanaf
woensdag 3 september tot en
met zaterdag 27 september in
de bovenzaal van de biblio-
theek een fototentoonstelling
gepland.

Dan zijn een 150- tal foto's te be
zichtigen die betrekking hebben

op het Vordense dorpsleven gedu-
rende de laatste 25 jaren. De foto's
zijn een keuze uit het archief van
weekblad "Contact". De meeste fo-
to's zijn gemaakt door foto-journa-
list Henk Braakhekke, die welwil-
lend zijn medewerking aan deze
tentoonstelling verleende. De ope
ningsdagen zijn gelijk aan die van
de bibliotheek.



Peter Rouwen 25 jaar
verbonden aan Chr.
Gem. Zangver. Excelsior
Peter Rouwen is als dirigent 25
jaar verbonden geweest aan bo-
vengenoemde zangvereniging.
In al die jaren heeft Peter het
koor met veel humor en plezier
geleid. Zowel de repetitieavon-
den als ook de optredens in ver-
zorgingshuizen wist hij altijd
met een kwinkslag aan elkaar
te praten.

Niet alleen het koor, maar ook de
bewoners werden aan het zingen
gezet. Dat het gewaardeerd werd
mag duidelijk zijn, bij vertrek
wordt het koor al weer uitgeno-

digd nog eens te komen.

Het koor zal in 2004 120 jaar be-
staan, er zijn al plannen om dit te
vieren.

Bij het afsluiten van het wintersei-
zoen heeft het koor Peter al gehul-
digd met een cadeau in boekvorm
en een prachtig boeket rozen voor
zijn vrouw.

Het koor oefent op woensdag-
avond in het dorpscentrum om
acht uur. Wie wil het koor komen
versterken?

Jong en oud vermaakten zich
uitstekend tijdens de slotdagen
van het Oranjefeest in
Vierakker- Wichmond.

Help kinderen met
hersenletsel!
Want stel uw kind krijgt te maken met hersenvliesontsteking of een
hersenbloeding, een hersentumor of hersenletsel door een ongeval,
dan blijkt dat nog veel wetenschappelijk hersenonderzoek nodig is.

Help de Hersenstichting. Word donateur. Xjjt
Kijkopwww.hersenstichting.nl x^*

""̂
HERSENSTICHTING NEDERLAND

giro 860
Korte Houtstraat 10,2511 CD Den Haag

telefoon 070-360 48 16

Jong en oud hebben zich tij-
dens de "slotdagen" van het
Oranjefeest in Wichmond- Vier-
akker (het afgelopen weekend)
uitstekend vermaakt. Hier en
daar een fikse regenbui mocht
de pret niet drukken. De regen
had overigens wel tot gevolg
dat de geplande optocht voor
de schooljeugd vanaf het
schoolplein naar het feestter-
rein werd afgelast.

De kinderen verzamelden zich nu
direct in de feesttent waar ook de
diverse spelletjes werden gehou-
den Van daaruit werden ook de
ballonnen opgelaten. In de tent
een zevental clowns die vanwege
hun malle fratsen al gauw de bes-
te maatjes waren met de jongens
en meisjes. Voor de kinderen van
de groepen l en 2 waren geen prij-
zen te winnen. Voor hen tijdens
het "boomgatgooien", "vlaggetjes
steken met de step" en "ezeltje-
prik" in feite altijd prijs!
De volwassenen waren tijdens de
volksspelen eveneens op het "bin-
nengebeuren" aangewezen. Met
het oog op de veiligheid voor deel-
nemers en publiek werd het "hooi-
vorkdarten" vervangen door het
spel "Frisbee werpen", waarbij de
dames de mannelijke deelnemers
behoorlijk aftroefden! Bij het

ringsteken maakte de dogcar
plaats voor de fiets. Een prima al-
ternatief en spannend bovendien,
zo bleek.

Voor de wat oudere inwoners ( bo-
ven de zestig) uit Wichmond en
Vierakker werd in het Ludgerusge-
bouw een feestavond gehouden.
Deze avond die uitstekend werd
bezocht, werd verzorgd door "The
Hohner Boys" uit Gaanderen. De
naam Hohner geeft het al aan, veel
muziek op de mondharmonica
maar ook andere instrumenten zo-
als de trekharmonica vielen te be-
luisteren. Het publiek genoot met
volle teugen!

UITSLAGEN:
Kegelen ( dames) l Dorien Roord-
ink, 2 Hermien Rietman, 3 Alie
Groot Tjooitink
Idem ( heren ): l Wim Rietman, 2
Jan Garritsen, 3 Jan Schoenaker.
Ringsteken: l Marga Leerkens, 2
Irene Regelink, 3 Jos Wolberink, 4
Marga Jansen, 5 Gij s Roosendaal.
Frisbee werpen: l Gerdie Megers, 2
Miranda Jansen, 3 Marian Weenk.
Schieten vrije baan: l Bennie
Bouwmeister, 2 Herma Groot Roes-
sink, 3 Inge Regelink.
Orientatierit: l Derk en Henny
Steege, 2 Jan en Minie Hemmers; 3
Ton en Jan Garritsen, Hank en Her-

mien Rietman, Herrit en Willy
Pardijs.
Schooljeugd:
Groep 3: l Lars Megers, 2 Remco
ten Harmsel, 3 Wendy Rietman.
Groep 4: l Luuk Frankemölle, 2 Jan
Toker, 3 Jordy van Til en Jasper
Rietman.
Groep 5: l Demy Jansen, 2 Lisanne
Roelofsen, 3 Stephanie Besselink
en Tim Engel.
Groep 6: l Daan Loman, 2 Jolien
Hartemink, 3 Mark Schouten.
Groep 7: l Nick ten Have, 2 Nick
Franken, 3 Stephanie Hesselink
Groep 8: l Rebanna Stempher, 2
Peter Eskes, 3 Emil Pardijs.
Schoolverlaters: l Teun Loman, 2
Erwin Hilger, 3 Rutger Boomga, 4
Tessa ter Beest, 5 Mirjam Walpot.

Eerder in de week vond er op de
feestweide het "Oranjespel"
plaats, waaraan veertien teams uit
Vierakker en Wichmond meede-
den. Publiek en deelnemers beleef-
den veel lol aan dit spectaculair ge-
beuren. Vooral veel hilariteit bij
het onderdeel "voor- en achteruit
op de ski's". Op de trampoline
springen en je ondertussen aankle-
den, vergde veel behendigheid.
Het team van "Delden"werd win-
naar van het Oranjespel; 2 De
Wogt; 3 Zooitje Mesjogge, 4 Jong
Gelre, 5 Vogelzang en Dorpsstraat.

Iedere week het echte plaatselijke nieuws bij u thuis: weekblad contact
Voor het allerlaatste nieuws: www.contact.nl

KOOP BIJ ONZE
ADVERTEERDERS !

Uw gift is in het belang van iedereen
die u dierbaar is. Want kanker raakt
ons allemaal!

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

Nederlandse Kankerbestrijding /

Koningin Wilhelmina Fonds (KWF),

Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam.

E-mail: info@kankerbestriiding.nl

Vragen over kanker? Bel gratis KWF Hulp-

en Informatielijn: 0800 - 022 66 22.

KWF steunen? KWF Geverslijn:

0900 - 202 00 41 (€ 0,01 per min.)

Giro 26000 e
www.kankerbestrijding.nl „si

m

Nutsblokfluit en Keyboardclub

De lessen voor het seizoen 2003-2004

beginnen op zaterdag 6 september

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):

08.30 -09.1 5 uur:

09.15- 10.00 uur:

10.00- 10.45 uur:

Keyboard Gevorderden

Combi keyboard / blokfluit 2

Beginners keyboard / blokfluit

(*) 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

EEKMARKIL

Rundersucadelappen
Varkenslappen
Kotoletto's
Grillspek

~
IkiloC

1kilo€2.95

1 95• "
<r150 gram C

00

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

2 bossen bloemen
Bolchrysant
Gemengd boeket
Bos rozen a 20 stuks

Valeweide
Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.



Werkploeg is hart van de agrarische natuurvereniging "'t Onderholt".

Vrijdag 5 september officiële opening
van kantoor- en bedrijfsgebouw

Grassendagen bij Oudolf

workt

t Onderholt

'Links Care/ de Vries, rechts Gerrit Schuerink'

"De functie van het platteland
wordt steeds belangrijker. Ie-
dereen gaat zich ermee bemoei-
en. De boer heeft het landschap
en de natuur speelt daarin een
grote rol. De bedoeling van on-
ze vereniging is, dat de boer het
initiatief pakt en dat zodanig
doet dat hij zelf het beheer kan
uitvoeren. In dat kader van
"plattelandsvernieuwing" pro-
beren we de agrariërs een ne-
ven- inkomst te geven", zo zegt

^ Carel de Vries, voorzitter van de
agrarische natuurvereniging "
't Onderholt".

Bij de ingang van het nieuwe kan-
toor- en ontvangstgebouw aan de
Enzerinckweg 10 in Vorden, dat
vrijdag 5 september officieel zal
worden geopend, staat een bordje
met de tekst "Hier werkt "t Onder-
holt". Vereniging Agrarisch Na-
tuurbeheer aan een mooie "Graaf-
schap". Gerrit Schuerink, sekreta-
ris van "t' Onderholt:" Dit is eigen-
lijk nog ons oude logo, het woord

' natuurbeheer is inmiddels vervan-
gen door het woord natuurvereni-
ging", zo zegt hij. Met hem en met
Carel de Vries hadden we, aan de
vooravond van de feestelijke bij-
eenkomst op 5 september, een ge-
sprek over de functie en doelstel-
ling van deze inmiddels 250 leden
tellende natuurvereniging.

"t Onderholf'werd in 2000 offici-
eel opgericht. Het initiatief daar-
toe werd genomen door enkele Ie
den van de landbouworganisatie

* GLTO. Met behulp van de Stichting
"Plattelandshuus" uit Zelhem, een
Stichting die zich bezig houdt met
plattelandsvernieuwing. Tevens
met ondersteuning van de "Dienst
Landelijk Gebied", werd de oprich-
ting van 't Onderholt een feit.
Reint Mennink, de eerste voorzit-
ter, gaf te kennen behulpzaam te
willen zijn met de start om daarna
plaats te willen maken voor een
ander. Inmiddels is Carel de Vries
uit Hengelo voorzitter, Gerrit
Schuerink uit Vorden is sekretaris.

* Jan Saaltink uit Barchem is pen-
ningmeester.

HET HART
In totaal telt 't Onderholt twaalf
bestuursleden, waarvan enkelen
met een adviserende stem. Daar-
naast is er een 15 man sterke werk-
ploeg. "Het hart van onze vereni-
ging", zo zegt Carel de Vries. In de
werkploeg zitten boeren die wat
tijd over hebben en die voor aller-

lei opdrachten kunnen worden in-
gezet. De vereniging zoekt zelf op-
drachten bij de overheid, particu-
lieren, landgoedeigenaren, water-
schap, sociale voorzieningsschap-
pen en voeren voor hen allerlei
werkzaamheden uit, gericht op
het beheer, herstel en de ontwik-
keling van de natuur in "De Graaf-
schap". Een werkterrein in Laren,
Lochem, Ruurlo, Zelhem, Humme
lo en Keppel, Steenderen, Hengelo,
Vorden, Gorssel, Zutphen en
Warnsveld.

Gerrit Schuerink: " Het is allemaal
kleinschalig werk wat wij doen.
Wee hebben momenteel zo'n der-
tig opdrachten in portefeuille, va-
riërend van in totaal 100 uur tot
klussen van b.v. 200 uur". Coördi-
nator is Wilfried Berendsen. Die
heeft zelf een varkensbedrijf. Hij is
goed op de hoogte van de regels
waarmee de boer heden ten dage
wordt geconfronteerd. Bovendien
ken hij als GLTO bestuurder veel
boeren. "Hij is de man die het
werk voor de werkploeg verdeelt
en coördineert en dat loopt voor-
treffelijk", aldus de lovende woor-
den van Carel de Vries.

Zoals gezegd 't Onderholt telt 250
leden, in een gebied waarin circa
1400 boeren wonen en werken.
Het bestuur hoopt het ledental de
komende drie, vier jaar naar 1000
te kunnen uitbreiden. De contri-
butie is laag, 20 euro op jaarbasis.
" Maar zo zegt Carel de Vries, de
boer wil natuurlijk wel weten wat
hij voor deze 20 euro terugkrijgt!
Wij proberen hem te overtuigen
dat hij deel wordt van een club die
hem kan helpen bij de natuur op
zijn grondgebied. Dat hij de na-
tuur als vriend moet zien. Wij kun-
nen hem bij het beheer helpen.
Helpen zijn belangen richting
overheid te behartigen. De boer
kan voor informatie bij ons te-
recht. Het is een geleidelijk proces,
de boeren weten intussen wel hoe
't Onderholt werkt.

GEMEENTELIJKE
HERINDELING
Datzelfde geldt ten aanzien van de
plaatselijke overheden. Vorig jaar
hebben wij een informatieavond
gehouden, waarbij alle wethou-
ders en hoofden van dienst in de
verschillende gemeenten aanwe-
zig waren. Die kennen ons nu ook,
hetgeen al tot wat opdrachten
heeft geleid". De toekomstige ge
meentelijke herindeling werkt

voor 't Onderholt wel vertragend.
Carel de Vries hierover: " Dat geeft
met name vertraging bij het ma-
ken van afspraken op lange ter-
mijn. Tijdgebrek bij ons zelf speelt
ook een rol. We moeten niet al te
snel groeien. Bij meer opdrachten
is een grotere werkploeg vereiste.
Ik denk t.z.t. aan een ploeg van cir-
ca 50 man. Bij een te snelle groei
wordt dat organisatorisch wat
lastig", zo zegt hij.

Gerrit Schuerink en Carel de Vries
brengen nogmaals de huidige
werkploeg ter sprake. "De ploeg
werkt als een soort zelfstandige
ondernemer.

De boeren hebben zelf een tractor,
kettingzaag, noem maar op. Kun-
nen die bij bepaalde werkzaamhe-
den tegen een afgesproken tarief
"uitwisselen". Het allerbelangrijk-
ste voor het goed funtioneren van
deze ploeg, de boer is van alle
markten thuis, ze zijn gewend om
alles aan te pakken", aldus voorzit-
ter de Vries..

Het bestuur heeft trouwens nog
wel wat wensen. Bijvoorbeeld rich-

•ting leden. Carel de Vries hierover:
" We willen de vereniging meer in-
houd geven, dus meer activiteiten
organiseren, meer informatie-
avonden, excursies, educatieve ac-
tiviteiten. Het opzetten van projec-
ten e.d. Een ding is zeker, we zijn
een agrarische natuurvereniging
en dat willen we blijven".

Gerrit Schuerink: " In de statuten
staat bewust omschreven dat al-
tijd de helft van de bestuursleden
affiniteit met de agrarische sektor
moet hebben". Carel de Vries ten-
slotte: "Het landschap zal boer en
burger blijven binden".

Tijdens de officiële opening van
het nieuwe kantoor- en ontvangst-
gebouw op vrijdag 5 september
zullen een aantal sprekers over di-
verse thema's het woord voeren.
Carel de Vries zal het hebben over
"Perspectief voor boer en natuur".
Helena Berends, van het Regen-
boog Advies, zal spreken over "de
economische waarde van natuur
en landschap in De Graafschap".
Ing. H.W.C.G. Keereweer, lid van
Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Gelderland zal spreken over
de Groene Diensten "Visie en actu-
ele beleidsontwikkelingen". Voor
de muzikale intermezzo's zorgt
Henry Wellink.

In het eerste volledige weekein-
de van september en het eerste
weekeinde in oktober, dit jaar
valt dat op 6 en 7 september en
4 en 5 oktober, worden als van-
ouds weer de grassendagen ge-
houden bij kwekerij Oudolf in
Hummelo.

De privétuin is dan opengesteld en
daar is te zien hoe in de borders
vaste planten op een natuurlijke
manier met siergrassen worden
gecombineerd. Tijdens het sep-
temberweekend is er op zaterdag
een lezing over volkstuincultuur
door Caroline Zeevat met diashow
van Walter Herfst.

Deze lezing begint omstreeks het
middaguur. Ook vindt er een pre
sentatie plaats van het boek

"Droomplanten", dat na jarenlang
uitverkocht te zijn geweest, nu in
een geheel herziene versie weer op
de markt gebracht wordt.

Verder is Rita van der Zalm aan-
wezig met bollen en bijgoed, Geer
Pouls van bloemenzaak 'Bruto
Gusto' uit Rotterdam en boekhan-
del Architectura et Natura uit Am-
sterdam. Piet Hein Eek showt een
doorsnede van zijn buitenmeube
len.

In het weekeinde van oktober zal
Piet Oudolf een lezing verzorgen
en zijn er ook bollen, boeken te
koop en is er een eenvoudige cate
ring.

Kwekerij Oudolf is te vinden aan
de Broekstraat 17 te Hummelo.

28 september

Nederland komt in beweging
op wereld hartdag
Zondag 28 september is door de
Wereld Hartfederatie uitgeroe-
pen tot Wereld Hartdag. In 151
gemeenten zal onder de naam
Hartstocht een sportieve wan-
deling of een stads- en natuur-
wandeling worden georgani-
seerd. Ook in Vorden kan men
meedoen aan de Hartstocht. Dit
initiatief van de Nederlandse
Hartstichting, dat voor de vier-
de keer plaatsvindt zet mensen
aan tot meer bewegen.

Een half uur per dag bewegen ver-
sterkt de spieren, verlaagt het cho-
lesterolgehalte en heeft een bloed-
drukverlagend effect. Onlangs is
duidelijk geworden dat de duur en
intensiteit van het bewegen
samenhangen.

Wie intensiever beweegt (bijvoor-
beeld hardlopen, wielrennen of
sporten), heeft aan een kwartier
per dag voldoende. Wie minder in-
tensief beweegt (zoals rustig wan-
delen) doet er verstandig aan dit
een uur per dag te doen. Het is wel
belangrijk om minimaal 5 dagen
per week voldoende te bewegen,
en liefst zelfs elke dag.

SPORTIEF WANDELEN
De sportieve versie van de
Hartstocht start op 185 locaties in
het land. In samenwerking met

sport- en gezondheidscentra, bege
leiders Sportief Wandelen, trai-
ners Hart In Beweging, fysiothera-
peuten en atletiek- en gymnastiek-
verenigingen wordt er een trai-
ning Sportief Wandelen of een fit-
loop gehouden. Deze sport is bij-
zonder geschikt om aan de condi-
tie te werken als je niet getraind
bent.

WANDELT MEN MEE?
Wil men ook meewandelen en te
gelijkertijd iets aan de conditie
doen én een goed doel steunen,
dan kan men zich aanmelden bij
Indoor Sport Vorden,Overweg
16,7251 JS Vorden, 0575.553433.

Je kan kiezen uit een 5km. Of een
lOkm route. Haal een deelname
formulier bij de receptie van In-
door Sport Vorden en maak kans
op een maand gratis trainen. Kan
je op de 28ste niet? De hartstich-
ting alleen steunen mag ook!

ORGANISATIE
De Hartstocht is een initiatief van
de Nederlandse Hartstichting en
wordt ondersteund door EFAA,
FitlVak, HIB, KNAU, KNGU, NISB en
PhysioMediair.

Informatie over deelnemende
organisaties is te vinden op de
website www.hartstichting.nl

Verhuizing Schildersbedrijf
Hasselo, sluiting winkel DecoHome
DecoHome Hasselo heeft beslo-
ten om zijn winkelactiviteiten
te stoppen. Dat zal op 29 sep-
tember gebeuren.

De opruiming van het winkelas-
sortiment begint op l september,
terwijl de laatste dag zaterdag 27
september is. In de advertentie el-
ders in dit blad vindt u nadere bij-
zonderheden.

Mevrouw Henny Hasselo en haar
medewerk(st)ers willen van de ge
legenheid gebruik maken om alle
cliënten alvast hartelijk te danken

voor het vertrouwen en de klan-
dizie. Het schildersbedrijf gaat
verhuizen naar Krashof 2.

De reden voor verplaatsing van het
bedrijf is onder andere het gebrek
aan ruimte, vooral praktische
werkruimte, terwijl ook de huidi-
ge milieueisen een factor zijn ge
weest. Als alles meezit, zal de ver-
huizing van het schildersbedrijf in
november plaatsvinden.

Op het nieuwe adres kan men dan
nog steeds verf bestellen of laten
mengen, even bellen met 45 12 87.

Zondag 14 september
Koopzondag Vorden
Zondag 14 september vindt er
in Vorden wederom een koop-
zondag plaats.

Tevens wordt in Vorden op deze
dag de Harmonicadag georgani-
seerd. Voor de jeugd is er o.a. een

springkussen. Behoudens de muzi-
kale klanken van de Harmonica's
zal er ook een draaiorgel spelen en
is er een optreden van een Chanty-
koor. Al met al reden genoeg om
op zondag 14 september Vorden te
bezoeken.



Bruidsshow
maandag 15 september 2O03

de Hanzehof Zutphen

aanvang: 19.3O uur

Onder het genot van een drankje kunt u de presentatie bewonderen van de

deelnemende bedrijven.

Voorkom teleurstelling en reserveer tijdig uw kaarten bij

Bruidsmode

Sinds 1884

Raps Mogema Bont
Free-wheel

Programma

S eiz o ens opruiming

Acties
Vrijdag 12 september
20.00 uur Skeelertocht

met fakkels .
Deelname GRATIS

Zaterdag 13 september
9,30 en 11,00 uur Skeelerclinic

met Arjan Mombarg
Prijs: € 7,50 p.p.

Zondag 14 september
Pannenkoekentoeht

Vertrek tussen 11.00 en 12.00 uur
Prijs: € 8,- p.p.

inc l . pannenkoek

*Skates en skeelers
tot

Arjan Mombarg

, de

*Salomon beschermmateriaal en
helmen met 30% korting
*Raps wielen
van C 6,25 VOOR €4,75
*ÜSA en Bloc brillen 50% korting
*Rollerblade en K2 skatetassen
van €17,50 VOOR €12,50

Netwerkweg 7, 7251 KV Vorden, T 0575-554228, www.free-wheel .com

COMPUTER?
www.decorsign.nl

computers
componenten

software
en service!

Groenloseweg 48 Ruurio
Tel.(0573)454109

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Kijk voor
nieuws
ook op:

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

BRAMS PARIS
SPIJKERBROEKEN

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

maten 29 t/m 48

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

(€20.40 - €22.65 - €24.95 - €27.20 - €31.30)
Brams Paris: herenspijkerstretch
Brams Paris: heren stretch katoen
Brams Paris: damesstretch
Brams Paris: dameskatoen
Brams Paris: tuinoverall (spijker)
Brams Paris: spijker en twill hemden

Werkspijkerbroeken
met duimstokzak,
zware kwaliteit €20,50 2 voor € 38.50

Sterke overalls v a €22.65
Werkbroeken - Amerikaanse overalls,
schilderskleding, kieltjes, enz. enz. enz.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Ballonvaren
In uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

0. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Tonny Jut:
rzo>-
[/D

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

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

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

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

ENZERINK

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

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl
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ve on stage in de öalustradezaal

v
Aanstaande Zaterdag in de f unbar U

* ICorttokc nwvf
v^ Xy Zing met ons mee !!! ^ A

bot wordt weer 100% f un in de Funbar

3 ARE A'S 1OO% FUN

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,
oormalige Technische School 22:10 * Ruurio Café De Tapperij 22:30

* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *

Harfsen, Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heel-
weg bij Varsseveld, tel. (0315)
241169



BESTSELLER!

35% KORT|NG

"Boodschappentassen
tjokvol voordeel tijdens
onze Prof i teer Weke n"

BESTSELLER!

Champignons
Bakje 250 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

25% KORT|NGI
Heineken
Pils
Krat 24 flesjes 30 cl.

30% KORT|NG

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

PROFITEER
WEKEND

Maitre Paul
Schnitt
Slagroom, mokka of
Schwarzwalder
Doos 370/ 350 gram

PROFITEER

50% KORTING

WEKEN

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

35% KORTING 50% KORTING

Appelsientje
LiterpakJbar

Gegrillde
achterham
150 gram

GEGARANDEE

NERG
GOED

Rond brood
Tarwe of wit
Heel ca. 800 gram

40% KORTING

BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Uniekaas
Belegen kaas
Vers van het mes.
Aan het stuk
Kilo

40% KORTING

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

NERGENS
GOEDKOPER

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

wordt direct aan u terugbetaald.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 • 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

GEGARANDEERD

NERGENS
EDKOPER

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

36/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

::PLUS
www.plussupermarkt.nl

kunnen incidenteel hoger uitvallen. Geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 september 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste1.i


	tmp01
	tmp02
	tmp03

