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Kleurenkundige en kunstkenner Wouter Derksen:

"Lokale schilder Jörissen was
een kunstenaar pur sang"

De dames Kroneman en Jansen (dochters van schilder Jörissen) en wethouder dhr. Wichers.

Alvorens de Vordense wethou-
der van Cultuur W. Chr. Wi-
chers vrijdagavond de tentoon-
stelling over de Vordense schil-
der en kunst schilder Albert Mi-
chael Jörissen ( 1886-1971) had
geopend, ( waarbij aanwezig
twee dochters van de heer Jöris-
sen, te weten de dames J.C. Kro-
neman en RA. Jansen), hield
Wouter Derksen uit Warnsveld,
kleurenkundige en kunstken-
ner, een beschouwing over het
belang van een lokale kunste-
naar en dan in het bijzonder
over Albert Michael Jörissen.

"Als we het over de schilderkunst
van Albert Jörissen hebben, dan
hebben we het over een kunste-
naar pur sang. Een lokale kunst-
schilder, wiens werk een emotio-
nele betekenis heeft voor hen die
hem gekend hebben. Een schilde-
rij van een dergelijk iemand te be-

zitten is een kleinood met een gro-
te waarde zonder prijskaartje. Het
is een mooie herinnering en een
pure schoonheidsbeleving. Zoiets
overstijgt elk geldbedrag. Het is de
kunst van en voor het hart. Daar is
geen museum voor nodig", zo
sprak Wouter Derksen.
Vol liefde voor de natuur kwamen
er uit de penseel van Jörissen bij-
zondere en mooie werken tot
stand. Hij schilderde wars van elke
"nieuwlichterij". Voor hem gold
de pure expressie van de schoon-
heidsbeleving van zijn eigen om-
geving: het landschapsexpressio-
nisme. Een begrip met een hoge
mate van herwaardering. Jörissen
schilderde om het plezier van het
schilderen.
Hij begon met een geaquarelleerd
stilleven van een geranium in een
versierde bloempot, gemaakt in
1905. Toen hij in 1909 (Jörissen
was toen 23) in Vorden kwam wo-

nen, schilderde hij in de loop der
jaren vele landschappen in de om-
geving van Vorden. Hij wist altijd
de gevoelige snaar te treffen. Het
schilderij van de "Dorpsstraat in
Rolde" uit 1947 is daar een mooi
voorbeeld van. Jörissen was daar
in de tijd van de wederopbouw en
trof er een haast idyllische situatie
aan. Het was alsof de oorlog dit
Drentse dorp had overgeslagen en
de tijd even stil was blijven staan.
Een bijna romantische visie in een
expressief jasje gestoken", aldus
Wouter Derksen.

De tentoonstelling over deze
Vordense kunstschilder is een
initiatief van en wordt verzorgd
door de "Oudheidkundige Ver-
eniging "Oud Vorden". In sa-
menwerking met de "Stichting
Vrienden van de Openbare Bi-
bliotheek Vorden". De expositie
duurt tot en met 20 juli.

Programma Vordense
zomerfeesten bijna rond
De voorbereidingen voor de ko-
mende zomerfeesten zijn in
volle gang. Als thema is dit jaar
gekozen voor Gountry Si Wes-
tern.

Donderdag 18 juli wordt de brade-
rie gehouden. Evenals vorig jaar
wordt hiervoor samengewerkt
met JaVo promotions uit Ensche-
de. Wie nog een kraam wil reser-
veren kan contact opnemen met
JaVo, telefoon 053 - 46 11 212.
Naast de braderie zijn er diverse
activiteiten zoals kruisboog schie-
ten, er zijn clowns en ook een op-
treden van line dancers zal niet
ontbreken.
De kinderbraderie die altijd op
vrijdagmiddag werd gehouden,
wordt verplaatst naar de zaterdag-
middag en wordt nu ook in de
Dorpsstraat gehouden.
Het zaterdagprogramma omvat
verder een spectaculair optreden

van een echte Amerikaanse Indi-
aan te paard. Tevens geeft hij een
demonstratie dansen waar menig
mond bij open zal vallen.
In de Herberg worden kampioen-
schappen darten gehouden en er
is een wedstrijd boomstam wer-
pen. Er is een ballonnenfiguren
clown en een springkussen. Ook
op zaterdagmiddag is er een op-
treden van line dancers en een ro-
deostier maakt het programma
helemaal af.

In de horecagelegenheden is na-
tuurlijk voldoende ruimte tot ver-
maak, met live muziek op donder-
dag en zaterdag.
De Dorpsstraat is 18 en 20 juli af-
gesloten voor alle verkeer.

Het complete programma van
de zomerfeesten leest u in een
extra bijlage van Contact, die
op 10 juli verschijnt.

Avond-
fietsvierdaagse
Jong Gelre
De afdeling Vorden/ Warnsveld
van Jong Gelre organiseert vanaf
maandag l juli tot en met donder-
dag 4 juli een avondfietsvierdaag-
se. Er kan elke avond gestart wor-
den vanaf het Dorpscentrum. De
afstand per avond bedraagt 20- 25
kilometer. Voor de eerste avond is
een route uitgezet in de omgeving
Wichmond/ Baak. Dinsdag 2 ju l i
wordt er richting Linde, Hengelo
gefietst. Woensdag 3 juli omge-
ving Leesten/ Warken, terwijl op
de slotavond, donderdag 4 juli,
een route in de omgeving van Al-
men op het programma staat.

Op woensdag 10 juli verschijnt de Zomerkrant
als extra bijlage van Contact.

Hierin zijn opgenomen alle wetenswaardigheden
over de kermis.

Voor opgave van advertenties en berichten
voor deze bijlage verzoeken wij u vriendelijk

deze in te leveren voor of op 26 juni a.s.
De redactie.

Zangdienst in de Dorpskerk
Op zondagavond 30 juni wordt
er in de Dorpskerk weer een
zangdienst gehouden. Dit on-
der het motto "Vorden zingt".
Liefhebbers van zang en mu-
ziek kunnen op deze avond dus
volop aan hun trekken komen.
De afgelopen tijd heeft men de
gelegenheid gehad om verzoek-
liederen op te geven en daarvan
is veelvuldig gebruik gemaakt.

Het programma ziet er veelzijdig
uit en voor een ieder zitten er wel
liederen bij die hem of haar zullen
aanspreken. Het belooft in ieder
geval een mooie muzikale avond
te worden en maakt een bezoek al-
leszins de moeite waard.

Hr zal een kort medi ta t ief moment
worden gehouden door ds. M. Oos-
tenbrink uit Zwolle en de muzika-
le begeleiding is in handen van
dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn. Hij
zal het orgel bespelen en verder is
er medewerking van dhr. Deurlo
uit Zelhem op piano.
Onder de toren is er een boekenta-
fel, waar behalve boeken ook ge-
dichtenbundels, t i jdschr i f ten etc.
grat is worden ui tgeleend voor
jong en oud.
Na afloop staat in "de Voorde" de
koffie klaar en kan er gezellig na-
gepraat worden en er kunnen dan
eveneens nieuwe verzoekjes wor-
den aangevraagd. Iedereen is ui-
teraard van harte welkom.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 juni 10.00 uur ds. D. van Doorn, Almen;
19.00 uur Vorden zingt in de Dorpskerk, ds. M. Oosterbrink, Zwolle.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 juni 10.00 uur dhr. R. Baauw, Wichmond.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 juni 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur Vorden zingt in de Dorpskerk, ds. W. Oosterbrink, Zwolle.

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 juni 10.00 uur eucharistieviering pastor Hogenelst m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 juni 17.00 uur eucharistieviering, pastor Zweers, heren-
koor.
Zondag 30 juni 10.00 uur woord- en communiedienst, dameskoor.

Weekendwacht pastores
30 juni- J 7t//i pastor J. Nijrolder, Baak/Rheden, tel. (026) 49 53 118.

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 be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te
bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
29-30 juni W.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Weh-
me)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (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: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

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

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

Diëtiste/natuurgeneeskimdige 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 30550.

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maan-
dag t/m vrijdag van 9,30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00
uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Met de zomer in zicht wilt u
natuurlijk uw ideale gewicht. U
wordt dan gegarandeerd
TOP-FIT. Vraag Jerna Brug-
gink hoe dat zit. Tel. (0575) 46
3205.

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

• Te koop: allerlei soorten
balkhout (sloop). Tel. (0575)
46 73 36.

• St. CCK, Kranenburgs Be-
lang en Kranenburgs Carnaval
organiseren „Zomerspekta-
kel Kranenburg" op het feest-
terrein in het Jonkersbos te
Kranenburg. Vr. 28 juni vogel-
schieten en gavelgooien,
aanvang 19.00 uur; za. 29 juni
kinderspelen aanvang 13.30
uur, Pats Boem show Open
Podium info en opgave (0575)
55 68 08, aanvang 15.30 uur,
bosfeest m.m.v. de Ruurlose
formatie „Get Loaded" aan-
vang 20.30 uur.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 30 81 en 55 16 73.

• Zondag 30 juni a.s. fiets-
puzzeltocht voor jong en oud.
Afstand ongeveer 20 km. Start
vanaf 13.00 uur bij café 't Wa-
pen van 't Medler. Oranjecom-
missie Medlertol. Vrijdag 5 juli:
toneelavond. Zaterdag 6 juli:
volks- en kinderspelen +
feestavond.

• Te koop: caravan Gruau,
1996, 600 kg, eindkeuken.
Compleet met voortent, luifel,
gasflessen, reservewiel en
grondzeil. Weinig gebruikt!
Vaste prijs € 5000,-. Tel. 06
21241984.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 553 224
13.

• 1 t/m 4 juli: fietsvierdaagse
Jong Gelre. Start 18.30 tot
20.00 uur bij Dorpscentrum
Vorden.

• Te koop: marmer camee
vensterbanken, diverse breed-
tes en diktes. Kunnen op maat
geleverd worden. Tel. (0315) 65
15 22 of 06 50502680.

• Regelmatig te koop: jonge
hennen. Ten Hagen, Winters-
wijk, tel. (0543) 51 31 86.

• Dagelijks te koop: verse
aardbeien. Larenseweg 4,
Vorden, tel. 55 59 21.

• Te koop: nieuwe aardappe-
len. Fam. Wijnbergen, Lochem-
sew. 4, Warnsveld, tel. 52 33 93.

• Te koop: nieuwe aardappe-
len. Diverse soorten groenten
en fruit. Sla-, andijvie- en rode
bietenplanten. Rode-, witte-,
spruit-, savoie-, spits- en
bloemkoolplanten. André Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden,
tel. (0575) 55 68 76.

• Open fuchsiatuin. Omdat
de bloemen dit jaar bijzonder
vroeg in bloei staan, houden
we ook nu een open tuin van
vrijdag 28 juni t/m woensdag 3
juli. Er zijn vele soorten fuch-
sia's en geraniums te bewon-
deren. De tuin is open van
10.00 tot 17.00 uur. Het adres is
Baron v.d. Heijdenlaan 24,
Wichmond. Fam. Elsman.

• Vakantiewerk. Flinke jon-
gen/meid (14-15 jaar) voor
tuinklussen. Tijden in overleg.
Bellen na 19.00 uur (0575) 55
62 11.

• Gevraagd: flinke jongen/
meid (± 14/15 jaar) voor het
grasmaaien (zitmaaier) en
voorkomende klussen zater-
dags op het erf. Tel. (0575) 55
25 16.

• Te koop. nieuwe aardappe-
len (Frieslanders). Fam. Schef-
fer, Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(woensdags gesloten).

• Gevraagd: ervaren hulp in
de huishouding voor 2 halve
dagen per maand. Tijden in
overleg. Bellen na 19.00 uur
(0575)5562 11.

Veel gezondheid van de echte groenteman in...

DE VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 24 juni t/m zaterdag 29 juni

Kijk voor meer
nieuws op;

www.contact.nl

stylingbureau

Zoekf u een
interieurontwerp
voor uw woning,
winkel, restaurant
wachtkamer,
kanfoor of bedrijf.

Of een compleet
tuinontwerp.

Bel voor info:
Ineke Bennink
0544 373409

Nelly Carter
0544375156

Of ga naar:
www.in-stijl.nl

Zomerweken bij
Bruggink BV!

Zonnige
KORTINGEN
op diverse

SHOWROOM-
KEUKENS

tot wel

65%!
Tot ziens

Bruggink bv
Molenweg 11

7055 AW Heelweg
Tel. 0315-242929

Internet:
www.bruggink-bv.nl

E-mail:
info@bruggink-bv.nl

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

Combinatietopper krop Sla +
komkommer 139
samen € l •

Vol vitamine
tomaten
500 gram 0?5

Haal 't zonnetje in huis
Parijse salade
200 gram € 149

Win een beauty arrangement...
zespri gold 4 40
500 gram € l *

Nieuw en super lekker, exotische
zespri salade
200 gram €

Lekker makkelijk, voorgekookte
aardappelschijfjes
500 gram €

Vol vitamine! SpIDdZIG 1000 gram (kilo)

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

Internet: www.de-echte-groenteman.nl

Bruin bakken in

Spanje?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

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

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Vruchtenvlaai
550 075

• groot € Om

Met het verflauwde

naar fmaaDf oom
Het vernieuwde
Pandabroodje is nu nog lek-
kerder. Goed voor u en voor
het Wereld Natuur Fonds.
Bovendien geven wij tijdelijk
bij elk Pandabroodje een
dukaat.Twee van deze duka-
ten geven € 2,50 korting bij
de kassa van de Efteling met
de nieuwe attractie
PandaDroom. Deze dukaten
zijn in te wisselen tot 1 sep-
tember 2002.

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



Ergens ontastbaar ver...
schittert dierbaar een lieve kleine ster.

Deze zal heel goed weten dat wij nooit vergeten.
Schitter maar lieve ster en straal maar zacht

jij blijft altijd een deel van ons
zoals een mooi sterretje behoort tot de nacht.

Blij en gelukkig zijn wij dat op 13 juni 2002 om 6.02
uur ons een dochter en zusje als een kostbaar ge-
schenk is toevertrouwd

Marije

Zij weegt 3490 gram en is 51 cm lang.

Herman, Cilia Luimes
Robin *

Wichmondseweg 57a
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 42

•• •
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Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van een zoon
en broertje in ons gezin

Johan Luke

Luke is geboren op 14 juni 2002.

Johan en Frieja Hoogkamp-Lettink
Anniek

Holtslagweg 6a
7223 NA Baak
Tel. (0575) 44 17 71
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Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

17 juni 2002.

Lindy
Marjet

l

Mijn trotse ouders zijn:
John Giezen en Jeanet Temmink

Ruurloseweg 117a
7251 LD Vorden
E-mail: tegi@planet.nl il
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Op zaterdag 6 juli a.s. is het 25 + 10 jaar ge-
leden dat wij,

Freek en Hermien
Meijerman- Garritsen

zijn getrouwd en sindsdien lief en leed heb-
ben gedeeld.
Wij willen dit op deze dag vieren met familie
en vrienden.
Ook u bent als zakenrelatie, vriend, familie of
buur van harte welkom om ons te feliciteren
van 19.00 tot 20.30 uur in zaal „de Seven Ste-
nen", J.F. Oltmanstraat 6 te Steenderen.

7221 LA Steenderen, juni 2002
Emmerweg 5 l

1952 2002

Op woensdag 3 juli a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijk te vieren.

Jan Visschers
en

Grada Visschers-Nijen Es

Wij nodigen u uit op de receptie van 19.30 tot
22.00 uur in zaal Mentink aan de Groenlose-
weg 57 te Ruurlo.

Juni 2002
„De Prins"
Vellerdijk 6, 7261 KH Ruurlo

"• • - -• • -
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Graag willen wij iedereen bedanken die onze trouw-
dag tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt.

„Het was geweldig."

Ronald en Wilma Roenhorst-Zweverink

Doetinchem, juni 2002

De overweldigende belangstelling en medeleven die
wij mochten ontvangen na het overlijden en tijdens de
uitvaart van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Martina Johanna Berendetta
Bouwmeister-Nijenhuis

betuigen wij u onze oprechte dank.

J.D. Bouwmeister
Kinderen en kleinkinderen

Wichmond, juni 2002

Wij bedanken:

Bakkerij van Asselt, DA drogist,
de Groenteman, fa. Bulten,
Edah-Hengelo, Kluvers Dieren-
speciaalzaak, Fashion Corner,
Ter Huerne IJsbuffet,
bakkerij de Mölle,
Bloemendaal Wiegcherinck,
Elbrink bloemsierkunst, de EHBO
en de vele vrijwilligers

voor hun bijdrage aan de avondvierdaagse.

Bestuur Sparta

Buitenexpositie
schilderijen Riek Schagen

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni a.s.
aan de Nieuwstad 28 te Vorden.

U bent welkom op beide dagen
van 11.00-16.00 uur.

VLAAI VAN DE WEEK:

Tropical €5,00

Ham/kaas-
croissants €0,80
Appelcake €3,25

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

Zoekt voor de vrijdagmorgen

van 9.00 tot ± 14.00 uur een

medewerker/ster
Telefonische reacties

Stralende gezichten
aan tafel!

470
Ham 700 gram € ••

Mexicaanse ^45
vleesrolletjes perste cl.
few 4 grillworstjes +
4 hamburgers c 50
met gratis frisbee samen € *J m

400§ l.

,o?9Zomersalade
Ribkarbonade
naturel of gemarineerd 100 gram

D

Zutphenseweg 16 - Vbrden
Tel. (0575) 55 13 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

ÏVvcns uw vertrouwde ndres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf en showroom: (icrritscnweg 6
(liulustrifU-nviii 'I)c Mars' t o. Woonboulevard Mijcrkamp)

7202 BP /utphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 51 67 88 / 06 20247581

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt l
• 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



ORDEN

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

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 j uli 20O2 om 17.00 uur in
het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- toeslagen op en verlagingen van bijstandsuitkeringen
- krediet reconstructie en vervanging riolering Beeklaan en Baron

van der Heijdenlaan (gedeeltelijk)
- krediet herziening/actualisering gemeentelijk rioleringsplan
- krediet onderhoud wegen 2002
- afvalbrengpunten gemeenten VHS
- voorbereidingsbesluiten voor enige percelen nabij de Zomer-

vreugdweg, de Helderboomsdijk en het Stapelbroek
- rekening 2001

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

T
_!• -L OESLAGEN EN VERLAGINGEN VAN
r BIJSTANDSUITKERINGEN

In 1995 heeft de gemeenteraad een Verordening toeslagen en verlagin-
gen van uitkeringen vastgesteld. Deze Verordening is aan vervanging toe.
De ontwerpverordening heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties op
ontvangen.

J1 1\ECONSTRUCTIE EN VERVANGING RIOLERING
• BEEKLAAN EN BARON VAN DER HEIJDENLAAN

Burgemeester en wethouders willen de Beeklaan inrichten als gebieds-
toegangsstraat. Er komen verkeersremmende maatregelen op kruisin-
gen en rode suggestiestroken voor fietsers. De voorrangssituatie ver-
dwijnt.

De riolering in de Baron van der Heijdenlaan en de Beeklaan moet wor-
den vervangen.
Totale kosten: € 511.000,-.

CTUALISEREN RIOLERINGSPLANNEN

Door gewijzigde milieu-inzichten en het Gelders Milieuplan moeten ge
meenten de vuiluitworp uit rioolstelsels terugbrengen met 50 procent.
De rioleringsplannen moeten daarom worden aangepast.
Het aanpassen van de plannen door Arcadis kost € 33.000,—.

NDERHOUD WEGEN

Burgemeester en wethouders hebben het onderhoudsprogramma 2002
voor wegen opgesteld.
(Gedeelten van) de Galgengoorweg, Schuttestraat, Broekweg, Lindese
weg, Zelledijk, Hamminkweg, Baakseweg, Dorpsstraat (Wichmond), 't
Heegken en het Wiemelink krijgen een opknapbeurt.

Suggestiestroken Baakseweg
Deze stroken willen burgemeester en wethouders in rode steenslag aan-
brengen. Dit geeft een visuele versmalling, waardoor het verkeer minder
snel gaat rijden.

De kosten voor het onderhoud en de suggestiestroken bedragen
€ 419.000,-.

!̂  VoORBEREIDINGSBESLUIT VOOR PERCELEN NABIJ
• ZOMERVREUGDWEG, HELDERBOOMSDIJK EN HET
STAPELBROEK

Het Geldersch Landschap wil een aanlegvergunning voor het inrichten
van een aantal percelen als natuurterrein. Belanghebbenden/omwonen-
den zijn geïnformeerd over deze plannen. Omdat deze plannen in strijd
zijn met het geldende bestemmingsplan, dat ouder is dan tien jaar, moet
de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen voordat vrijstelling
verleend kan worden van het bestemmingsplan.

ITBREIDINGSPLANNEN DE WEHME EN NIEUWBOUW
POLITIEBUREAU

Voor de uitbreidingsplannen van het woonzorgcomplex de Wehme en de
nieuwbouw van het politiebureau met een tiental appartementen star-
ten burgemeester en wethouders de vrijstellingsprocedure opnieuw.
Ondanks het vooroverleg dat er over beide plannen wel heeft plaatsge-
vonden, hebben burgemeester en wethouder geconstateerd dat zij ver-

zuimd hebben voorafgaand aan de wettelijke vrijstellingsprocedures ex
artikel 19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de verzoeken om
zo'n vrijstelling volgens de inspraakverordening ter inzage te leggen.

(hernieuwde procedure)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend
van de volgende verzoeken om vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, beiden ingediend door woningcorporatie 'De
Stiepel' te Zelhem:
1. (van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992") voor de

nieuwbouw/uitbreiding van het woonzorgcomplex 'de Wehme' in de
vorm van de bouw van 42 huurwoningen op het westelijk terreinge-
deelte van het woonzorgcomplex, plaatselijk bekend Nieuwstad/Pasto-
rieweg te Vorden

2. (van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994") voor de
nieuwbouw van het politiebureau en de bouw van 10 appartementen
op het perceel Raadhuisstraat 3-5 te Vorden.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen de verzoeken met in-
gang van donderdag 27 juni tot en met woensdag 24 juli 2002 ter inzage
op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning (koetshuis) en in de bibliotheek, gedurende de openingstijden.
Gedurende de termijn van ter-inzagelegging kunnen belanghebbenden
hun zienswijze (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar
maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en
met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmidddag van
14.00 uur tot 17.00 uur) over de verzoeken van gedachten wisselen met
ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

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

' ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden,

met ingang van 28 juni tot en met 8 augustus 2002 ter inzage
een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
Urtica de Vijfsprong, Reeoordweg 2A, 7251JJ Vorden van 20 juni 2002, in-
gekomen 21 juni 2002, waarbij een werkplaats op het terrein van de in-
richting wordt vervangen door een nieuwe werkplaats op het adres Ree
oordweg 2A te Vorden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting
op 15 juni 1999, onder nr. 02F, verleende revisievergunning of de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot
andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting in-
gevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voor-
schriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor ver-
gunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de arti-
kelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 28 juni
2002, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter ad-
visering voorgelegd aan de commissie bezwaar- en beroepschriften. Wan-
neer u een bezwaarschrift indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag, wenden met het verzoek om een voorlopige
voorziening te treffen.

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 28 juni 2002 tot en met 26 juli 2002 ter inzage een
melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van:

de heer W.C. Zweverink, Deldensebroekweg 13, 7251 PW Vorden, voor het
oprichten van een akkerbouwbedrijf, volgens het Besluit akkerbouwbe
drijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend als Deldense
broekweg 13 te Vorden.

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 28 juni 2002 tot en met 26 juli 2002 ter inzage het
ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
voor:

Datum aanvraag:
adres van de inrichting:

de heer RA.Th. Zents
Larenseweg la
7251 JL Vorden
een nieuwe vergunning voor een argrarisch
bedrijf
6 maart 2002
Larenseweg la kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie L, nr. 402



Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 26 juli
2002.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, te-
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 26 juli 2002.

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Nieuw reisdocument: een week later ophalen.
Zoals u wellicht bekend is, zijn per l oktober 2001 een nieuw paspoort en
een nieuwe identiteitskaart ingevoerd. Om beveiligingsredenen worden
de nieuwe reisdocumenten op één centrale plaats in Nederland van per-
soonsgegevens voorzien. Dit heeft voor u tot gevolg dat u uw reisdocu-
ment niet meer direct kunt meenemen. U kunt het een week later op-
halen.

Wat moet u meenemen voor een nieuw reisdocument?
Een reisdocument moet u persoonlijk aanvragen. U moet alle reisdocu-
menten meenemen die u in uw bezit heeft, (kinderen moeten ook het
reisdocument(en), waarin ze bijgeschreven staan, meebrengen). Tevens
moet u meenemen één recente, goedgelij kende pasfoto die van goede
kwaliteit is. De pasfoto moet recht van voren gefotografeerd zijn en een
lichte egale achtergrond hebben. Voor aanvragen van een paspoort voor
kinderen tot 18 jaar moeten beide ouders of degene die het gezag uitoe-
fent schriftelijk toestemming geven. Voor een identiteitskaart is toe
stemming nodig tot 12 jaar.

Bijschrijven van kinderen
Kinderen kunnen vanaf hun geboorte een eigen reisdocument hebben.
Kinderen tot 16 jaar kunnen ook in het paspoort van één of beide ouders
worden bijgeschreven. Vanaf l oktober 2001 wordt de bijschrijving voor-
zien van een pasfoto zodat de identiteit van het kind beter kan worden
gecontroleerd.

Wat moet u meenemen als u uw kind(eren) wilt laten bijschrijven?
Voor elke bijschrijving moet u alle reisdocumenten die u in uw bezit
heeft meenemen. Tevens moet u van elk kind één recente, goedgelijken-
de pasfoto meenemen. De pasfoto moet recht van voren gefotografeerd
zijn en een lichte egale achtergrond hebben. Het kind moet bij de aan-
vraag aanwezig zijn zodat de identiteit van het kind kan worden vastge
steld. Voor de bijschrijving van een kind in uw paspoort is de toestem-
ming vereist van de andere ouder of van degene die het gezag uitoefent.
(Ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat bijgeschreven). Op een
bijschrijving moet u eveneens een week wachten. Het kind hoeft bij de
uitreiking niet aanwezig te zijn.

Oude document kwijt?
Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen of bent u deze kwijt, dan moet
u dat aangeven bij de politie, die proces verbaal opmaakt. Dit verbaal
heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen.
Als het oude document niet kan worden overgelegd bij de aanvraag van
een nieuw reisdocument, dan worden de rechten verhoogd met € 12,25.

Spoedprocedure
Zowel voor het paspoort, de identiteitskaart als de bijschrijving van kin-
deren kunt u een beroep doen op de spoedprocedure. Als u vóór 12.00
uur het document aanvraagt, kunt u het in de regel de volgende werk-
dag ophalen. Aan een spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

Kosten:

Paspoort
Identiteitskaart
Bijschrijving direct bij de aanvraag
van een nieuw paspoort
Bijschrijving in bestaand document

Normale
procedure
€33,35
€ 26,77

€ 6,81
€ 15,88

Spoedprocedure

€ 66,72
€ 60,14

€ 31,76

NZAMELING VAN DRANKENKARTONNEN
VERPAKKINGEN IN DE MILIEUSTRAAT BIJ SUPER DE BOER

Vanaf 20 juni kimt u op het parkeerterrein ook drankenkartonnen ver-
pakkingen gescheiden inleveren. Deze verpakkingen worden herge-
bruikt. In de milieustraat kunt u ook papier, textiel en schoenen en glas
inleveren.

Welke soorten drankkartonnen verpakkingen kunt u inleveren ?
- kartonnen melk- en sapverpakkingen met een plastic of aluminium

binnenlaag;
ook van yoghurt, chocomel, andere zuivel en dubbeldrank

Hoe?
Omgespoeld en platgemaakt.
Wilt u met name vla- en yoghurtpakken met het laatste afwaswater om-
spoelen. Teveel resten veroorzaakt overlast bij de verdere verwerking.

Géén:
- plastic flessen en (yoghurt) bekers
- kartonnen verpakkingen, deze horen bij het oud papier.

De binnenkant van kartonnen drankverpakking is voorzien van een plas-
tic of aluminium laagje. Deze verpakkingen kunnen niet gewoon samen
met het oud papier verwerkt worden.

De stichting Hedra heeft in Nederland een netwerk van transportbedrijven opgezet waar gemeenten, maar ook
scholen en instellingen, ingezamelde kartonnen drankverpakkingen kunnen inleveren. De verpakkingen gaan
naar Terneuzen. Eens per week vaart een vrachtschip met de verpakkingen naar het moederbedrijf in Finland,
waar de kartonnen drankverpakkingen geproduceerd worden. Dit bedrijf verwerkt 90% van de oude verpak-
kingen tot stevige kartonnen kokers voor rollen papier en tapijt. 10% wordt verwerkt tot plaatmateriaal waar-
van onder andere tuinmeubelen gemaakt kunnen worden.

ERGADERING RECONSTRUCTIECOMMISSIE
ACHTERHOEK EN LIEMERS

Op 4 juli 2002 om 09.30 uur vergadert de reconstructiecommissie in de raadszaal van het gemeentehuis Nee
de. Oudestraat 23 te Neede.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
1. Consultatie ter voorbereiding van het Gelders Milieu Plan 3
2. Gevolgen van Natuurbeschermings wet, Habitat- en Vogelrichtlijnen voor reconstructie
3. Reconstructie Achterhoek en üemers:
* formele instelling van de commissie en geactualiseerde opdracht
* bijgestelde Projectplan Reconstructie Achterhoek en Liemers
* eerste discussie over het kader voor zonering van Achterhoek en Liemers

De vergaderstukken liggen vanaf 24 juni 2002 ter inzage in het gemeentehuis Vorden.

OUWAANVRAAG

Plaats Aanvrager
P. van Vollenhovenlaan 4 J.J. Weenk

inhoud
plaatsen dakkapel

tkitiim ontvangst
17-06-2002

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

'B OUWVERGUNNINGEN

Plaats
't Heegken 7

Kerkhoflaan 15

Burg. Galleestraat 6

Aanvrager
AJ A de Gelder

HJ. Knoef

F.MJ. Bosvelt

inhoud
vernieuwen twee
dakkapellen op het
voorgeveldakvlak en
plaatsen dakkapel op
het achtergeveldakvlak
vergroten woning en
bouwen bedrijfshal
Veranderen en vergroten
van een winkelruimte

vrijstelling

Goothoogte

Bouwen voor gevel
hoofdgebouw, onder-
geschikte horeca-
activiteiten

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendma-
king van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer de/e ver-
gunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling be
stuur.

Afgelopen zondag werd de Ra-
bo Ronde van Vorden verreden,
dit alles gebeurde onder zeer
prettig wielerweer.

De wedstrijd werd geopend door
de jeugd uit de regio, de zoge
naamde Rabodikkebandenrace, er
was genoeg animo voor drie jeugd-
klasses.
Hierna volgde de Veteranen/sport-
klasse B. dit werd een cours die al
vroeg in de wedstrijd beslist werd,
een kopgroep van drie renners re
den halverwege de wedstrijd weg
en werden door het hard rijdende
peleton niet meer terug gezien,
Ron Paffen uit Milsbeek won de
spurt, voor Mourice Zwarter uit
Arnhem, derde man was Willem
Theunissen uit Heteren.

Beste RTV-er was Wim Bosman uit
Warnsveld met een zestiende
plaats.
Na deze wedstrijd volgde een
cours voor de Sportklasse A, hierin
stonden vele R.T.V.ers aan het ver-
trek. Al snel onstond hier een kop-
groep van twee renners, te weten
Edwin Maalderink uit Eist en Dick
Hoeve uit Elburg, ze pakten snel
30 seconden en hielden dit vol tot
aan de finish.
Inmiddels was er al weer een
groep van 9 renners weggereden
uit het peleton, met daarin 3
R.T.V.ers, Hengeloer Peter Mak-
kink, Alfred Mol uit Laren en Rudi
Peters uit Wichmond, goed sa-
menwerkend bleven ze ver voor
het peleton rijden.
In een hektische finale, met vele

vluchtpogingen won Theo Ebben
de spurt voor de derde plaats, Rudi
Peters kwam enkele centimeters
tekort en werd zeer verdienstelijk
vierde. Peter Makkink behaalde
uiteindelijk een 10e plaats en
RT.V.er Alfred Mol werd 12e.

VERDERE UITSLAGEN
dikkebandenrace t/m 8 jaar: 1.
Wessel Zenneman (Zutphen), 2.
Eric Tuinman (Vorden), 3. Luuk
Borgonjen (Vorden).
9 t/m 10 jaar: 1. Har m Lubbers (
Hengelo), 2. Bart Boom ( Borculo),
3. Esther Tuinman (Vorden).
11 t/m 12 jaar: 1. Tim te Wierik
(Raalte), 2. Rogier te Bogt (Wich-
mond), 3. Guido Willemsen (Vor-
den), 4. Thomas Kant (Leuven-
heim), 5. Jaimy Buunk (Vorden).



Rekord aantal deelnemers
avondwandeMerdaagse "Sparta

De avondwandelvierdaagse die maandagavond in
Vorden van start ging trok een rekord aantal
deelnemers. Ruim 800 wandelaars vertrokken
voor de eerste etappe die gelopen werd in het

buurtschap Delden. De organisatie was in han-
den van de plaatselijke gymvereniging "Sparta".

De deelnemers konden kiezen uit twee afstanden
te weten de 5 of tien kilometer.

Volgens Karin Zweers van "Sparta" is het grote
deelnemersveld mede te danken aan de scholen die
stuk voor stuk met ruim honderd kinderen meede

den. Ook de plaatselijke voetbalclubs lieten zich niet
onbetuigd. Voor het eerst van de partij de vrijwillige

Vordense brandweer met een ploeg van 15
wandelaars.

Overigens hebben de deelnemers op deze openings-
avond behoorlijk moeten afzien. Vanwege de grote hit-

te kwamen de meeste wandelaars later binnen dan
van te voren was ingeschat. De EHBO had al direct

flink wat werk met het behandelen van blaren.
De "schade" viel trouwens mee.

<, Op deze openingsavond viel één persoon uit.
Achteraf bleek dit tevens de enige uitvaller te zijn. In zijn totaliteit( dinsdagavond kwamen er nog een aantal deelnemers bij) liepen 825 wandelaars de vierdaagse uit. Woensdagavond
werd er in het buurtschap Hackfort gewandeld. Donderdagavond stond de naaste omgeving van het dorp op het programma, waarna de deelnemers zich tegen achten verzamelden bij

de bijzondere school op het Hoge. Terwijl de medailles werden uitgereikt, zorgde het dweilorkest "De Schaddenstekkers" uit Ruurlo voor vrolijke muziek. Daarna werd met
medewerking van de muziekkorpsen "Sursum Corda" en "Concordia" met de intocht begonnen. De route zag er als volgt uif.Het Hoge, Raadhuisstraat, Nieuwstad, Staringstraat, Pieter
van Vollenhovenlaan, Raadhuisstraat, Dorpsstraat, Insulindelaan, Kerkstraat, schoolplein openbare dorpsschool. Alvorens de stoet werd ontbonden bedankte Tiny Barink, voorzitter de

deelnemers voor hun inbreng en de sponsors en EHBO voor hun medewerking.

Mevrouw Geerlings kreeg bloemen aangeboden. Zij heeft alle 35 edities meegelopen. Ook bloemen voor Heleen Spanhaak. Zij liep 30 keer mee.
De voetbalvereniging 'Vorden" kreeg een beker uitgereikt voor het feit dat deze wandelaars (afstand 5 kilonieter) het "netst" liepen.

Bij de tien kilometer ging de beker naar de school de Garve uit Wichmond.



www.compusystem.nl
harddisk

KeuzePC
AMD Duron 1000 Mhz, 128 Mb ipterri gehepgen, $0.
AMD Duron 1200 Mhz, 128 Mb intern geheugeri/iO
AMD Athlon XP 1800+, 256 Mb SDRAM,
AMD Athlon XP 1 800-f, 256 Mb SDRAM, 32MBTNT2 AGP V
60 Gb harddisk

SpelletjesPC
AMD Duron 1200 MHz, 128 MB
40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 20ÖÖ>, 256 MB
MX400 AGP VGA, W-Out, 10 G

PO266 MHz., UDMA 66/100'/
VGA, AC '97 Sound, 52 x AÖpe
1,44MB Diskdrive, Midi-Tow©r A
Muis.

Actie;
600 Watt subwoofer + 2 speakers € 32.50

KijKop www.:Gompusystem.nl voor de aanbiedingen.

v.a. € 749,-
€ 749,-

«Bfe € 799,-
||, € 899,-

I € 989,-

v.a. € 849,-
€ 849,-

i|€ 1099,-

de SpelletjesPC)
)DS Netwerkkaart,

Dllwheel

Opties:
17 inch monitor € 189,- • 19 inch monitor € 269,- • BTC 16 x 10 x 40 CD-ReWriter
€ 89,- • 4 x 4 x 32 CD-Rewriter € 45,- • 16/48 DVD-speler € 79,- • TFT monitor

€ 479,- • Epson C60 Printer € 129,- • Logitech Cordless Desktop € 75,-
• USB Scanner v.a. € 25,- • 600W boxen € 35,-

• Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

WIJ ZOEKEN MET SPOED NIEUWE COLLEGA'S

m/v

MEDEWERKERS
die op afroep van inpalclcen weten!

Tijdelijk werk spreekt je aan en je bent de gehele week beschikbaar. Schoon en afwisselend werk
voor een aantal uren per week, afhankelijk van het aantal akties van onze opdrachtgevers. In
oktober, november en december hebben we meer werk voor je dan in de rest van het jaar.

m/v
ARCHIEFMEDEWERKER

die orde op zaleen stelt!
Voor één of anderhalve dag per week hebben we een collega nodig die ons archief op orde houdt.
Uiteraard ben je ook inzetbaar bij andere voorkomende werkzaamheden.

Hedi International is gespecialiseerd in vele
soorten relatiegeschenken, promotieartikelen,
eindejaarsgeschenken en originele cadeau-
concepten voor iedere gelegenheid. Een jong
en enthousiast team medewerkers is dagelijks
in de weer met het verzorgen van een grote
diversiteit aan opdrachten.
Aktiepakketten samenstellen,
inpakken, verzendklaar maken
en archiveren zijn de meest
voorkomende werkzaamheden. I N T E R N A T I O N A L

Heb je belangstelling voor één van boven-
staande jobs, schrijf dan binnen 7 dagen na
verschijnen van deze advertentie, een korte
bondige brief met CV naar Hedi International,
t.a.v. mevr. L. Polman, Postbus 1045, 7230
AA Warnsveld.Wil je meer informatie bel dan:

Telefoon (0575) 529 091
: . . - . . - : -

HEDI
Bedr.terr. De Revelhorst, Brinkhorst 17, Zutphen www.hedi.nl

Eiken
tafels

Tijdens de maanden
juli en augustus:

15% korting op Straight
Line kasten en tafels

Artdeco
klein-

meubelen

Complete
kersen

collectie

Bedrijventerrein "De Mars"
Dreef 18d Zutphen - Tel. 0575-548304

Bezoek onze collectie op internet
WWW.ANTIEKMEUBELSTORE.NL

Zomeravondconcert
door het

Vordens Mannenkoor
Zaterdag 29 juni 2002 in het Dorpscentrum te Vorden.

Aanvang 20.00 uur - Zaal open 19.30 uur.

Met medewerking van kinderkoor:

De Kerkuiltjes uit Vorden
en Egerlandermuziek:

leselkapel uit Doetinchem

Toegang vrij - vol = vol!

Lovely "•
2 + 1 SLIP
GRATIS.

Inde
modellen

string
Rio

heup
taille

Wij adviseren u graag over Lovable'

Raadhuisstraat 6
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 21 33 Lovable*

7O6

200
307
406

007
aoö

Expert

Boxer

Drie nieuwe topmodellen van Peugeot die een bezoek aan
onze showroom meer dan waard zijn:

de 206 SW, 307 S W en 307 Break
Kom uzelf overtuigen en maak meteen een afspraak

voor een proefrit. Onze medewerkers staan voor u klaar!

Automobielbedrijf Ridderhof B.V.
Molenenk 2,7255 AX Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 19 47

IN EEN P E U G E ' PEUGEOT

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities



Op zaterdagavond 29 juni a.s.

Zomeravondconcert door
het "Vördens Mannenkoor"

Assortiment uitgebreid en nog meer aandacht voor milieu:

Heropening Super De Boer
Het aftellen is begonnen voor
het "Vördens Mannenkoor".
Over enkele dagen zullen zij
zich presenteren tijdens het te
houden zomeravondconcert.

Dit concert, dat wordt aangebo-
den door het organiserende "Vör-
dens Mannenkoor", vindt plaats in
het "Dorpscentrum" te Vorden op
zaterdagavond 29 juni a.s.
Niet alleen het "Vördens Mannen-
koor" kan men daar beluisteren,
maar ook zal aan dit concert me
dewerking worden verleend door

het in Vorden en omstreken be-
kende kinderkoor "De Kerkuil-
tjes", de pianiste Miriam Verstee
gen uit Doetinchem en een uit 19
personen bestaande Egerlander-
muziek spelende en zingende "Ie
selkapel" uit Doetinchem.
De toegang is gratis en men krijgt
van het "Vördens Mannenkoor"
ook nog een gratis consumptie
aangeboden.
De aanvangstijd van dit zomer-
avondconcert vindt u in een ad-
vertentie welke is opgenomen in
deze uitgave van het "Contact".

Keurslager Vlogman maakt
beste barbecueworst van de
Oost Gelderse Keurslagers
Onlangs is tijdens een bijeen-
komst van de Keurslagerswerk-
groep De Oost Gelderse Keur-
slager het certificaat voor de
beste barbecueworst 2002 uitge-
reikt aan Keurslager Vlogman.
De vakjury gaf daarmee blijk
van waardering voor de door
Vlogman gemaakte barbecue-
worst.

Vooral de goede kwaliteit, de pri-
ma smaak en het uiterlijk aan-
zicht gaven aanleiding voor het

winnaarschap. Aan de wedstrijd
werd door 15 ondernemers deelge
nomen.
De werkgroep de Oost Gelderse
Keurslagers maakt deel uit van de
landelijke Vereniging van Keursla-
gers waarvan 565 zelfstandige on-
dernemers lid zijn. Ook door deze
onderlinge barbecueworstwed-
strijd wordt een bijdrage geleverd
aan de kwaliteitsbewaking en het
hoge ambachtelijke kwaliteitsni-
veau van de Nederlandse Keursla-
gers.

Graafschaprijders bezorgen
leerlingen Magnoliaschool
zijspanrit
De leerlingen van de Magnolia-
school uit Aalteii (school voor
verstandelijk gehandicapten)
kamperen komende week op
de kampeerboerderij "De Kap-
pe" uit Borculo. De afgelopen
zes jaren hebben leden van de
VAMC "De Graafschaprijders"
deze leerlingen getracteerd op
een ritje met de zij span. Deze
week staat weer een dergelijk
evenement op het programma.

De kinderen worden dan door

zo'n 20 zijspanrijders en vijf solo-
rijders (die voor de begeleiding
zorgen) opgehaald. Vervolgens
staat er een tocht van circa 45 ki-
lometer naar Zutphen op het pro-
gramma. De stoet wordt daar ont-
vangen en getracteerd door het
personeel van Aandrijftechniek
Euronorm.
Het gezelschap is 's avonds tegen
half tien weer terug, waarna er bij
"De Kappe" ongetwijfeld nog lang
zal worden nagepraat over deze
rit.

Arjan Zweverink
schutterskoning
Wildenborch
Engelengeduld. Dit kon de deel-
nemers tijdens het Oranjefeest
in het buurtschap Wildenborch
op het onderdeel vogelschieten,
zaterdagmiddag niet ontzegd
worden. Steeds maar weer het
geweer laden en blijven mikken
en schieten en dat zo'n vier uur
lang. De vogel bleek uit het goe-
de hout gesneden, hij wilde
maar niet van zijn hoge positie
afvallen. Eindelijk dan toch.
Het was Arjan Zweverink die
het genadeschot gaf. Hij werd
de koning van de Wildenborch.

Mede door het fraaie zomerweer
was het zaterdagmiddag nabij kas-
teel de Wildenborch een gezellige
boel. Oud- Wildenborchers waren
weer in grote getale naar hun ge
boorteplek gekomen. Niet alleen
om te feesten maar ook om "ouwe
koeien" uit de sloot te halen. Het
begon zaterdagmiddag met het
oplaten van de ballonnen, waarna
D. Staring de festiviteiten opende.
De volksspelen werden opgeluis-
terd door de "Schreuder-Boom-
klimmers" uit Wehl die deze mid-
dag een demonstratie boomklim-
men ten beste gaven. Zij oefenden
voor het Nederlands kampioen-
schap.

Vrijdagavond was er in de Kapel
een optreden van de cabaretgroep
"Hoe? Zo!", waarvan de aanwezi-
gen zeer hebben genoten. Zater-
dagavond, tijdens de feestavond,
zette de voorzitter van de Oranje
commissie Reind Mennink de
schutterskoning uitgebreid in het
zonnetje.

DE UITSLAGEN VAN DE
DIVERSE SPELEN
Vogelschieten: l Arjan Zweverink,
schutterskoning; 2 Sjaak van
Hooydonk, kop; 3 Frits Pladdet,
r.vleugel; 4 Johan Addink, 1. vleu-
gel; 5 Ben Klein Bretelere, staart.
Schijfschieten: l Bert Kornegoor; 2
Frits Pladdet; 3 Berrie Dekker; 4
Jan Meulenbrugge.
Sjoelen: l Johan Pardijs; 2 Bennie
de Keizer; 3 Erik Knoef; 4 Frida te
Lindert.
Gavelgooien: (heren): l Evert Ot-
ten; 2 Jeroen Houwen; 3 Rob Hols-
beke. (Dames); l Ingrid Pladdet; 2
Gerda Wezinkhof; 3 Ingrid Sta-
ring.
Kegelen: l Jaap van Amstel; 2 Ger-
rit Klein Brinke; 3 Benny Wentink;
4 Gerben Sligman.
Dogcarrijden: \ Laura v.d. Beek; 2
Rita Houwen; 3 Ina Knoef; 4 Ar-
nold Winkels.

Op de foto chef versafdeling Ruud Lichtenberg (links) en chef kruidenierswaren Fred Weijers in de geheel nieu-
we winkel van Super De Boer.

"Het is echt fantastisch gewor-
den. Van harte gefeliciteerd!",
zo zegt een tevreden klant te-
gen eigenaar Wilbert Groten-
huys bij de uitgang van de ge-
heel verbouwde Super De Boer
in Vorden. "Dat soort reacties
doet mij nou goed", verklaart
Wilbert Grotenhuys even later
aan de verslaggever. "Daar doe
je het allemaal voor."

Afgelopen donderdag vond de her-
opening van de geheel vernieuw-
de Super De Boer plaats. Natuur-
lijk is het in het begin allemaal
best wel even zoeken, maar de
klant heeft er wel een hele mooie
winkel voor terug gekregen. Gelijk
bij binnenkomst valt op dat de kas-
sa's verhuisd zijn naar het achter-
ste gedeelte van de supermarkt. De
extra ruimte die hierdoor gewon-
nen is, wordt vanzelfsprekend ge
bruikt om de klant een nog groter
assortiment te bieden. De groente
afdeling is daar een goed voor-
beeld van. "Ik denk dat we op die
afdeling wel zo'n 250 nieuwe arti-
kelen hebben waaronder een
groeiend aantal ecologische pro-
ducten. Ook het aantal panklare
groenten is drastisch uitgebreid. Je
ziet dat daar steeds meer vraag
naar is", aldus Wilbert Groten-
huys.

VERS
Eigenlijk is de nieuwe Super De
Boer heel erg logisch ingedeeld.
Aan het buitenste looppad bevin-

den zich alle versproducten. Dat
begint met de groente en vervol-
gens komen we dan de zuivel, het
vlees, de vleeswaren, het brood, de
nootjes en de kaas tegen. "Bij de
meeste moderne supermarkten
zie je dat de medewerkers op de
verschillende afdelingen vaak alle
maal met de rug naar de klant
staan te werken. Wij hebben dat
omgedraaid. Op die manier houd
je altijd contact met de klant en
kun je ze sneller helpen als ze een
vraag willen stellen", zegt Yvonne
Grotenhuys, die daaraan toevoegt
dat alle producten op de vleesafde
ling vers worden voorverpakt. "De
mensen kunnen op deze manier
ook altijd zien dat ze daarmee be
zig zijn."

Ook de looppaden zijn anders ko-
men te liggen .Niet meer in de
breedte maar in de lengte. En ver-
geleken bij vroeger zijn ze een stuk
breder. Verder is er bij de ingang
een speelhoek voor de kinderen
waardoor de klant op z'n gemak
de boodschappen kan doen. Ook is
er een extra kassa bijgekomen.
Langer wachten dan noodzakelijk
is dan ook niet meer nodig. De slij-
terij heeft eveneens een nieuwe
plek gekregen. Helemaal vooraan
aan de Dorpsstraat met een eigen
ingang zoals dat tegenwoordig
wettelijk verplicht is.

MILIEU
Op het gebied van milieu biedt Su-
per De Boer Yvonne en Wilbert

Grotenhuys het neusje van de
zalm. Zo is er achter op de par-
keerplaats een nieuw milieupark
ingericht met ondergrondse con-
tainers bedoeld voor de inlevering
van flessen, kleding, schoenen,
drankkarton en oude kranten. Ver-
der kan men achterin de winkel te
recht voor het inleveren van statie
geldflessen, klein wit en bruin-
goed, batterijen en cartridges. Er is
•zelfs een compleet nieuwe flessen-
automaat geplaatst.
Nieuw zijn de plastic vleesschaal-
tjes van Ecotray. Deze komen in
plaats van de oude schuimkarton-
nen vleesschaaltjes. Yvonne Gro-
tenhuys legt uit: "Op jaarbasis
gooien we met z'n allen heel veel
van die schuimkartonnen vlees-
schaaltjes bij het afval.-AAüj gaan
deze nu vervangen door de plastic
schaaltjes van Ecotray die de klan-
ten bij hun volgende bezoek aan
de winkel weer in kunnen leveren
zodat wij ze daarna weer opnieuw
kunnen gebruiken."

Wilbert en Yvonne Grotenhuys
willen tenslotte alle bedrijven be
danken die mee hebben gewerkt
aan de verbouwing van de winkel.
"En natuurlijk ook onze klanten,
want voor hen was het de afgelo-
pen weken best wel even behelpen.
Ook de eerste dagen zal het nog
wel even zoeken zijn. Wij hebben
daarom bij de ingang een platte-
grond gelegd zodat men zonder
veel problemen zijn boodschap-
pen kan doen."

Tennis

Clubkampioen-
schappen Sociï
Onder prachtige weersomstandig-
heden werden de clubkampioen-
schappen tennis Sociï gespeeld
met een mooie finale tussen Ro-
bert Kornegoor en Jan Stapelbroek
in de heren enkel. In deze partij
trok Robert Kornegoor aan het
langste eind.
In de mix ging de prijs naar Henk-
Jan Rietman samen met Marjolein
Wolbrink in een mooie drie setter
tegen Robert Kornegoor en Suzan-
ne Nijenhuis.
In de dubbel waren vader en zoon
Stapelbroek, Jan en Daniel te sterk
voor Robert Kornegoor en Arend-
Jan Groot Jebbink.
Als pechvogel van het toernooi
werd Wim Regelink uitgeroepen
en kreeg zijn prijs uitgereikt. In de
heren-dubbel viel zijn partner uit
door een blessure en in de mix
werd de dame geplaagd door een
griepaanval.
Onder schitterende weersomstan-
digheden konden de heren organi-

satoren terug zien op een goed
toernooi en goede winnaars in de
diverse categorieën en gaan zich
nu klaar maken voor het 25 jaar
jubileum wat er in mei 2003 aan
zit te komen.

Vördens
Tennispark
In de week van 10-16 juni '02 is er
weer het jaarlijkse open jeugd toer-
nooi geweest
Op het Vördens Tennis Park. Er
wordt gespeeld in de K5, wat bete
kent dat er echte
Sterren komen opdagen.
Het was een zeer geslaagd toer-
nooi, een paar fikse regenbuien
konden de planning niet in de war
schoppen. Er werd met man en
macht gewerkt om alles zo spoe
dig mogelijk te laten verlopen.
Er kwamen kinderen van heinde
en ver. Maar gelukkig hebben we
in Vorden ook nog talent rondlo-
pen, zodat er zondag met de prijs-
uitreiking ook eigen kinderen het
podium mochten betreden.
Hieronder de definitieve uitsla-
gen:
Meisjes enkel t/m W:\. Jony van de

Mosselaar, TC Groenlo; 2. Minke
Vaarwerk, WTC Winterswijk.
Jongens t/m 20:1. Thijs Bruins, LTC
Gorssel; 2. Remon Korenblik. VIP
Vorden.
Meisjes t/m 12: l. Linda Wilderink,
Mallumse Molen; 2. Vivian ten
Dolle, WTC Winterswijk; 3. Vera de
Jong, LTC Beinum; 4. Meslissa Beu-
mer, TEZ Enschede
Jongens t/m 12: l. Koen Slijkhuis,
TC Eerbeek; 2. Rob Knoef, VIP Vor-
den; 3. Daan Ra tering, LTC de Kei;
4. Paulo Nachtegaal, TC Eerbeek.
Meisjes t/m 14: 1. Martine Dijk-
man, VTP Vorden; 2. Annemarie
Meddens, VTP Vorden.
Jongens t/m 14: 1. Tim Mientjes,
TC Brummen; 2. Bram Hardon, TC
de Schaepkolk; 3. Joris Fransen,
VTP Vorden.
Meisjes t/m 16: 1. Martine Dijk-
man, VTP Vorden; 2. lisette Dijk-
man, VTP Vorden.
Jongens t/m 16 verliezers finale: 1.
Ivar Biesemaat, VTP Vorden; 2.
Eduard Voorham, LTC Gorssel.
Jongens t/m 16:1. Roei Kobussen,
De Nieuwe Hellewei; 2. Nick de
Greef, Harfsen; 3. Hm van de Berg,
VTP Vorden; 4. Pim Dikkers, TC
Holten.



Grote collectie nieuwe

zonnebrillen
Diesel

Serengeti

Ray ban
Burberry

Escada

Tacchini

Polaroid

Persol

Zomeractie
Zonnebril op sterkte vanaf € 45.

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zittvhenseweg 7
7257 DG Vorden
Telefoon
(0575) 55 15 05

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. J 2 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

.*, Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

16 m2, keuken 8 m2 alfes 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

"Het kan dus.
Alles wat ik verwacht van mijn keuken."

Natuurlijk moet een nieuwe keuken passen bij

uw interieur, uw ideeën over wat mooi is, de

ruimte in uw woning en uw budget. Maar het

zijn de slimme praktische details die een

keuken helemaal uw eigen leef- en kook-

paradijsje maken En dat is nou net waarom

u kiest voor BouwCenter HCI,

BouwCenterJiCI
Adverteren in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Hoveniersbedrijf Ge-
br. Arends
is een gespecialiseerd
bedrijf op het gebied
van het ontwerpen,
aanleg en onderhoud
van tuinen.

Als u belangstelling
heeft voor deze
functie kunt u
schrijven of bellen
naar:
Hoveniersbedrijf
Gebr. Arends
(erkend hovenier)
Lankhorster-
straat 25
7234STWichmond
(gem. Vorden)
Telefoon
(0575) 46 35 07

Wij zoeken een:

vakbekwame
hovenier
(of in opleiding)

Wij bieden:
• Een afwisselende functie die in hoofd-

zaak bestaat uit de aanleg en onder-
houd van tuinen.
De werkzaamheden zullen in team-
verband worden uitgevoerd.

• Goede arbeidsvoorwaarden en een
goede werksfeer.

Functievereisten:
• In bezit van vakdiploma of in

opleiding.
• In bezit van rijbewijs BE.
• Klantvriendelijk.
• Goede werkinstelling.

HCI Helemaal mijn idee

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Zevenaar - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

LANDGOED ZELLE
Gevraagd voor de schoonmaak van elf vakantiehuizen:

enthousiaste medewerker/ster
om huidige schoonmaakteam te versterken.

Maandag en/of vrijdag van ongeveer 9.00 - 15.00 uur.

Inl.: mevrouw van Dorth tot Medler
Tel. (0575) 46 73 46 / 46 75 32.

Een enthousiast team uitstekend opgeleide
vakmensen zorgt voor professioneel

schilder- en onderhoudswerk.
Goede advisering, voorbereiding,

coördinatie en controle feverl u de garantie vooi
vakwerkl

Bel voor informatie: (0575) 46 40 00
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

NU FIKSE KORTINGEN
op bankstellen in stof en leer - wandmeubelen - eethoeken

fauteuils - tienermeubelen - slaapkamers etc. etc.

H E L M j N K

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

M A A K T

HELMINK
meubelen

H E T

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

E R B l J

en slaarjcomfort

www.helminkmeubelen.nl
U T H U l S .



Middag van de Malletmuziek
Op zondagmiddag 7 juli orga-
niseert muziekvereniging
Nieuw Leven een malletdag in
Steenderen. De opzet is dat we
deze middag heel Steenderen
vullen met malletmuziek.

Dit wordt gerealiseerd door de
deelnemende korpsen een rond-
gang door het dorp te laten maken
en hierna samen te komen op het
burg. Buddingh'plein. Daag zal de
middag voortgezet worden met
een concert, waarbij iedere deel-
nemende vereniging de mogelijk-
heid heeft haar kunnen te tonen.
Vervolgens worden de korpsen sa-
mengevoegd en dan ontstaat er
een malletband van meer dan
honderd muzikanten. Zij voeren
gezamenlijk diverse werken uit.
Dit is uniek voor deze omgeving!
Een kleine toelichting bij de mal-
letmuziek.
De malletband is meestal ontstaan

uit de traditionele drumband die
elke muziekvereniging wel had.
Door de vele veranderingen in de
muziekwereld stopten veel bestu-
ren hun energie alleen in de har-
monie- of fanfareafdelingen van
de vereniging, waardoor veel
drumbands opgeheven werden.
Veel verenigingen beschouwden
de drumband als een minder-
waardig onderdeel van de vereni-
ging, waardoor veel leden de
drumbandwereld verlieten. Maar
van de korpsen die op 7 juli optre-
den zagen de bestuurders geluk-
kig in dat het ook anders kon. Zij
staken wel energie en geld in de
slagwerkafdeling van de vereni-
ging. Allereerst kwamen de lyra's
de bands versterken. Zij vrolijkten
de muziek op, maar overstemden
vaak de trommels. Daar kwam ver-
andering in toen xylofoons en ma-
rimba's de melodiegroep kwamen
versterken. De melodie kwam op

de voorgrond en de trommels kre-
gen een begeleidende functie. Te-
genwoordig wordt de harmonie of
fanfare dus niet meer door de
drumband met slechts tromme-
laars voorafgegaan, maar door een
voltallige malletband, die vlotte,
vrolijke muziek speelt.
Op 7 juli zullen de malletbands la-
ten horen dat ze fantastisch mooie
muziek kunnen maken in ver-
schillende genres, zoals rock, tra-
ditionele muziek, latin, pop en
klassiek. Ze spelen zowel marche-
rend als stilstaand. Dit alles vindt
plaats rondom het burg. Bud-
dingh'plein (marktplein) te Steen-
deren De toegang is gratis.

Deelnemende korpsen zijn: Mal-
letband Eendracht uit Hummelo;
Malletband Soli Deo Gloria uit
Harfsen; Malletband Concordia
uit Eefde en Malletband Nieuw Le-
ven uit Steenderen.

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Naar aanleiding van een artikel in
het Gelders Dagblad van 24 mei
2002 waarboven staat dat de rech-
ter over De Wehme beslist en de
uitspraak van die rechter in de be-
roepszaak belangrijk is voor heel
Vorden, willen de huidige bewo-
ners van de seniorenwoningen
aan de Pastorieweg graag enige
kanttekeningen plaatsen.
Ten onrechte wordt de suggestie
gewekt dat de bewoners tegen het
verhogen van het aantal senioren-
woningen in Vorden of het creëren
van verpleeghuisplaatsen zijn. Dat
is beslist niet het geval. Wel heb-
ben ze bezwaar tegen de wijze
waarop de Stiepel als verhuurder
van woningen haar plannen ten
uitvoer wil brengen. In dat ver-
band menen zij als huurders een
beroep te mogen doen op huurbe-
scherming.

De rechter beslist dan ook niet
over De Wehme of over heel Vor-
den, maar in een verschil van me
ning tussen verhuurder en huur-
der over het beëindigen van de
huurovereenkomst. Als eerste
grond voor die beëindiging heelt
de Stiepel overigens aangevoerd
dat de woningkwaliteit te wensen
overliet, zodat de huizen moesten
worden gesloopt. Die noodzaak
achtte de rechter niet aangetoond,
evenmin als de dringendheid van
eigen gebruik in verband met de
behoefte aan uitbreiding van seni-
orenwoningen of het realiseren
van verpleegplaatsen. De bewo-
ners staan in de kwestie met de
Stiepel dan ook met 1-0 voor en
zijn hoopvol gestemd over de uit-
spraak in hoger beroep.

Niet alleen de bewoners maar ook
de omwonenden hebben hun be-
zwaren bij diverse instanties te
kennen gegeven. Niemand zit te
wachten op een massief groot
complex van seniorenwoningen
met daaronder zelfs in een par-
keergarage in een landelijke ge-
meenschap als Vorden.
De huidige bewoners van de wo-
ningen aan de Pastorieweg zijn al-
len op hoge leeftijd en hebben het
volste recht hun laatste levensja-
ren te genieten van de prachtig ge-
legen woningen met veel groen en
ruimte. Vage aanbiedingen om tij-
delijk of permanent elders te wo-
nen spreken hen uiteraard geheel
niet aan.

Namens de bewoners van de Pasto-
rieweg

J. Bosch, Pastorieweg 13, Vorden
JJ. Spithoven, Pastorieweg 29, Vor-
den

Beter water,
meer burger,
minder politiek
De eerste reactie welke opkomt als
je enkele weken geleden middels
het Contact kennis neemt van de
oprichting van een werkgroep ter
verbetering van ons leidingwater
is: Goede zaak. Eindelijk gebeurt
er iets.

Jaren geleden belde ik naar aanlei-
ding van een advertentie over wa-
teronthardingsmagneten al eens
met de WMG. Natuurlijk werd
mijn vermoeden bevestigd dat de
ze apparaten niet erg efficiënt
zouden werken. Maar men werkte
hard aan verbetering (lees onthar-
ding) van ons drinkwater. Ik schat
dat dit begin jaren negentig ge-
weest moet zijn. Sindsdien is er
echter weinig veranderd. Tot nu,
we hebben nu een heuse werk-
groep en ik steun het initiatief van
harte en heb inmiddels een dona-
tie gedaan maar is het niet van de
gekke dat de burgers dit probleem
moeten aanhangig maken en mid-
dels allerlei acties en publiciteit in
de media de leverancier onder
druk moeten zetten?

Als ik in de Vordense politiek zou
zitten zou ik inmiddels het
schaamrood op de kaken hebben
en als deze burgeractie straks tot
succes leidt zou ik me niet meer in
het dorp durven vertonen. Dames
en heren politici wordt het niet
eens tijd dat u deze zaken ter hand
neemt en druk uitoefent op onze
waterleveranciers. U heeft immers
milieu hoog in uw (verkiezings)-
vaandel staan. We spreken hier
over een milieuaspect bij uitstek;
onthardingsmiddelen in bijvoor-
beeld wasmiddelen, ontkalkings-
middelen in apparaten en afdan-
ken van door kalk defect geraakte
apparaten om er maar eens enkele
te noemen. Ik herinner me nog de
prominent in het Contact aanwe
zige wethouder Boogaard (met fo-
to) en zijn stichtelijke milieupraat-
jes. Nu, na de verkiezingen kun-
nen de gekozenen daadkracht to-
nen. Ik, en met mij ongetwijfeld
vele burgers van Vorden zullen uw
inspanningen waarderen. Eerder
al moesten bewoners van de
Zutphenseweg actie voeren om u
als bestuurders onder druk te zet-
ten, nu is het al zover dat uw bur-
gers actie gaan ondernemen om
derden onder druk te zetten.

Louis Bosman
Zutphenseweg 61
7251 DH Vorden

Internationale
toerrit "De Graaf-
schaprijders"
VAMC "De Graafschaprijders" or-
ganiseert zondag 30 juni ( the day
after the Dutch TT) een internatio-
nale toerrit. De lengte bedraagt
190 kilometer. De rit voert de deel-
nemers door de omgeving van de
Achterhoek, Twente en een stukje
Duitsland. Het vertrek is zondag-
morgen vanaf het clubhuis van
"De Graafschaprijders" aan de
Ruurloseweg in Vorden.
De rit telt mee voor het kampioen-
schap van de KNMV en de WMB
uit België de zgn. "

Paardensport

L.R. de Graafschap
Zaterdag 15 juni was er een wed-
strijd voor paarden in Empe, en
hier werden de volgende prijzen
behaald.
Annie Kornegoor met Kristel een
Ie en 2e prijs met 174 en 161 pun-
ten in de MI.
Anita Berenpas met Laika een der-
de prijs met 163 punten in de MII.
Inge Regelink met Maseim een zes-
de prijs met 160 punten in de B, en
een vierde prijs bij het L springen.
Leonie Pol met Paco een vierde en
derde prijs met 170 en 164 punten.
Suzan Groot Jebbink met Meastro
tweede prijs met 163 punten in de
LI.
In Ede bij een samengestelde wed-
strijd won August Koster met Kro-
nos een zesde prijs.
Woensdag 19 juni was er een wed-
strijd voor paarden in Eerbeek,
hier werden de volgende prijzen
behaald. Suzan Groot Jebbink met
Maestro een eerste en tweede prijs
emt 167 en 165 punten in de LI.
Leonie Pol met Paco een derde en
vierde prijs met 166 en 160 punten
in de B.
Grada Hietbrink Lighstone een
eerste en tweede prijs met 158 en
163 punten in de MII.
Anita Berenpas met Laika een der-
de prijs met 160 punten.

P.C. de Graafschap
Donderdagavond 20 juni was er
een avonddressuur in Laren, daar
behaalde Bart Hartman met Erwin
een Ie en een 2e prijs in de klasse
LI.
Zaterdag 22 juni was er een spring-
wedstrijd in Laren. Daar behaalde
Lisanne Schippers met Pica een 2e
prijs klasse M.
Bixie wedstrijd daar behaalde Iris
Berenpas met Jasmine een Ie prijs
klasse A.
Sebastiaan Hamer met Yvonne een
3e prijs klasse A.
Linda Berenpas met Jasmine een
Ie prijs klasse BI.

GENDA V O R D E N
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op woensdag- en don-
derdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informa-
tie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

JUNI
24 t/m 28 Zwemvierdaagse in de

Dennen.
26 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.
26 Bloementuinarrangement.
26 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
28-29 Zomerspektakel Kranenburg

Jonkerbos.
30 KSV de Snoekbaars, vierhoek-

wedstrijd.

JULI
2 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
3 ANBO klootschieten, camping

Kleine Steege
4 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
5-6 Oranjefeest Medlertol

7 HSV De Snoekbaars, Senior-
wedstrijd

9 Avondrondleiding Pinetum De
"Belten

10 ANBO Klootschieten, camping
Kleine Steege

13 HSV De Snoekbaars, Senior-
wedstrijd

14 Openstelling tuinen De Wiers-
se

16 Avondrondleiding Pinetum De
Belten

17 ANBO Klootschieten, camping
Kleine Steege

17 Openstelling tuinden De
Wiersse

18 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-
strijden

18-19-20 Kermis te Vorden
21 VRTCde Achtkastelenrijders,

Zomertocht ,
21 Openstelling tuinden De

Wiersse
23 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
24 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
24 Welfare Rode Kruis de Wehme,

Handwerkmiddag, Inlasmid-
dag

27-28 Braderie Wichmond
30 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
31 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege

RWIUE-
DRUKWERK

KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE/
JUBILEUM - VERHUIZING? ƒ
VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
lnfo@weevers.nl
www.weevers.nl

olitie varia
Zaterdag 15 juni
Op de Raadhuisstraat heeft zich
een aanrijding voorgedaan tussen
een geparkeerd staande personen-
auto en een vrachtwagen. De be-
stuurder van de vrachtwagen wil-
de afslaan, waarbij de truck met
oplegger uitzwenkte. Hierdoor
raaktde de achterzijde van de op-
legger het portier van de gepar-
keerd staande personenauto, die
hierdoor beschadigd raakte.

Op de Wildenborchseweg heeft
zich een aanrijding voorgedaan
tussen een personenauto en een
reebok. De ree kwam plotseling
vanuit de bossen de weg opren-
nen. De bestuurder van de auto
kon het dier niet meer ontwijken.
De reebok werd bij de aanrijding
gedood.

Maandag 17 juni
Er is een fiets gestolen die afgeslo-
ten stond gestald bij een bushokje.

Ook zijn er twee fietsen gestolen
die stonden gestald in de fietsen-
stalling van het station te Vorden.
Beide fietsen stonden op slot.

Op de Rondweg heeft zich een aan-
rijding voorgedaan tussen twee
personenauto's. De bestuurster
van de eerste auto verleende geen

voorrang aan de van rechts narde-
rende andere auto. Hierdoor ont-
stond een aanrijding met alleen
materiële schade. Beide voertui-
gen zijn afgesleept.

Dinsdag 18 juni
Op de kruising Strodijk, Rondweg
heeft zich een aanrijding voorge-
daan tussen een auto en een fiets.
De fietser verleende geen voorrang
aan de op de kruisende weg rij-
dende personenauto. Hierdoor
ontstond tussen beiden een aanrij-
ding.

Woensdag 19 juni
Bij het zwembad in Vorden zijn
twee fietsen gestolen. Beide fiet-
sen stonden op slot. Een fiets is
weggenomen op maandag 17 juni,
de andere fiets is een dag later ge
stolen.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 13 juni
2002.
Verloren: gouden schakelarm-
band.

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



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

VARKENS-
LAPPEN

per kilo

95

NESTLE
KINDERIJSJES

pak a 2.39
nu 2 pakken halen

1 pak betalen

GROENTE

WITLOF

Oï9
500 gram

01 HOLLANDSE
NIEUWE HARING

nu 3 stuks van 4.12

voor 2174

PERSIL
vloeibaar, tablets, megaperls

pak è 7.19

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

SPA&
FRUIT

fles 1,5 liter a 1.09

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:

maandag t/m donderdag
van 8.00- 20.00 uur

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

UNOX
CUP A SOUP

pakje a 3 stuks a 0.95

nu 3 pakjes halen

2 pak/es betalen

GALLt^GALL

AMARETTO
DISARONNO

100 cl

nu1549

GALL^GALL

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

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

JUWELIER - OPTICIEN
Spalstraat 15 • 7255 AA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 13 74

B HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. (05750 46 12 20

Kijk voor meer nieuws op:
www.contact.nl

Herfst & Helder
V E R F VAN GOEDE HUIZE!

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
m

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Het is niet voor niets dar u Herfst & Ht(der

verven tegenkomt bij de inrat
prestyieuze objecterj in NeJeriüml.

Iimncrsdoai waar kwaliteit van

doorslaggevend belang wordt^jcaclu,

valt a vauk minder te kiezen dan u

in eerst instantie zou denken.

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

Maar liefst 500 m2 combinatiegemak in verf, behang,
gordijnstof, vloerbedekking en raamdecoratie.



Massale uittocht van vakantiegangers staat weer voor de deur.

Met de juiste
reisverzekering
kun je alle kanten op

Reünie 25 joar Hoken in Toldiek:
alles uit de kast!

Nog even en dan begint de va-
kantie-uittocht weer. Dat dit
niet altijd volgens de verwach-
tingen gaat mag blijken uit de
schat aan meldingen bij de
alarmcentrale SOS Internatio-
naal. Beroemd zijn de uitspra-
ken van twee automobilisten
met pech. De één had kennelijk
een kaart op schoot, want hij
was gestrand 'op vijf centimeter
onder Lyon'. De ander stond op
de snelweg in Duitsland, vlakbij
een afrit en meldde dat de ta-
kelwagen hem kon vinden bij
het plaatsje Ausfahrt.

Dankzij de reisverzekering kon-
den deze vakantiegangers hun reis
weer voortzetten. "Bijna iedereen
sluit voor de vakantie wel een reis-
verzekering af. Het is een relatief
goedkoop product, hierdoor kie-
zen mensen nogal eens voor een
willekeurige polis. De kans is dan
groot dat ze een keuze maken die
voor hen niet de beste is", aldus de
heer G. Vruwink van Univé Oost.
In de zomer maanden van 2001
ontvingen de medewerkers van
SOS Internationaal 52.000 meldin-
gen van Nederlanders op vakantie.
Het ging hierbij om uiteenlopende
problemen, zoals een automobi-
list met schade op de Péage, een
vakantieganger die ziek is gewor-
den in Spanje of een backpacker
die al zijn bankpassen is verloren
in Australië.
Naar verwachting zal het aantal
meldingen dit jaar nog verder toe-
nemen. Het lijkt de laatste jaren
wel of de verantwoordelijkheid bij
de grens ophoudt. Mensen die zon-
der contant geld of travellerche
ques, alleen met één betaalpas of
een creditcard op vakantie gaan.
Ook de heer G. Vruwink van Univé
Oost herkent hier wel iets in.
"Mensen zijn vaak zo gefixeerd op
hun vakantie dat de rest bijzaak
wordt. Dat geldt ook vaak voor de

reisverzekering. Zonder zich al te
veel af te vragen wordt er een polis
afgesloten. Als je bijvoorbeeld
twee a drie keer per jaar op vakan-
tie gaat (incl. korte vakanties) is
het vaak goedkoper om een door-
lopende reisverzekering af te slui-
ten. Het scheelt sowieso in polis-
kosten die je elke keer moet beta-
len en als je bij Univé voor 2 au-
gustus 2002 een doorlopende reis-
verzekering afsluit hoef je hele
maal geen poliskosten te betalen.
Daarnaast krijg je 10% korting op
de premie gedurende de hele loop-
tijd als je voor 15 augustus bij
Univé een doorlopende reisverze-
kering afsluit.
Maar een doorlopende reisverze-
kering heeft nog meer voordelen.
Deze verzekering neemt je heel
wat geregel uit handen. Je hoeft
geen aparte verzekering meer af te
sluiten voor elke reis. Hoe vaak je
ook gaat."
"Medische kosten wel of niet mee
verzekeren?" is een vraag die vaak
gesteld wordt. De heer G. Vruwink:
"Dat hangt helemaal af van je
ziektekostenverzekering. Maar in
het algemeen moet je er van uit
gaan dat er bij de ziektekostenver-
zekering een maximum aan de
vergoeding is gesteld. Je zou in het
buitenland alleen maar in een
privékliniek terecht kunnen. Dan
zit je al snel aan de maximale uit-
betaling. Heb je daarnaast een
doorlopende reisverzekering dan
dekt deze de kosten die niet door
de ziektekostenverzekering wor-
den vergoed.
Tot slot nog een anekdote van de
alarmcentrale; een hoogzwangere
vrouw gaat op vakantie naar een
Grieks eiland. Na een aantal dagen
dient de kleine zich aan. Dan
blijkt dat er op het eiland geen zie
kenhuis is. Enige voorbereiding
had deze dame een hoop ellende
bespaard.
Voor meer informatie: Univé Oost.

Biej ons in
d'n Achterhook
'k Wet neet hoe of 't owluu geet maor ik kieke dizze keer met heel vol-
le plezier nao 't wereldkampioenschap voetbaln op de tillevisie. Now
ons land d'r neet an met dut arger iej ow ok neet an dat veur
eavenvölle gedoete van die jonges. Iej zit t'r gewoon wat ontspannen-
der nao te kiekn en dan geniet iej d'r nog meer van. Veurlopig gif 't
nogal wat verrassingen en dat holt de spanning d'r goed in.

Spanning was t'r de afgeloopn wekke natuurlijk ok in de huushol-
lings waor d'r ene van examen had edaone en die now op de uutslag
zatn te wachten. Dat marken ik ok vegange donderdagaovend. 'k Mos-
se 't een en ander nao Harm Snieders brengen. Daor zatn ze met wee
zenloze gezichten in de kamer te wachten biej de tillefoon. Frits, de
zoon des huizes, had Havo examen edaon. At hee 't neet ehaald had
zol d'r tussen vief en zeuven uur ebeld wodn.

En daor zatn ze now dan. De leste rapporten van Frits waarn now neet
zo denderend goed ewes, of hee 't zol haaln was nog een grote vrao-
ge. 'k Hadde mien maor effen op een stoel ezet biej de zwiegende me
nigte, epraot wier d.r nauwelijks.

Opens rinkeln de tillefoon. "Daor he'j 't al, da's mis, ik gao nao
buutn", rearn Harm zien vrouw . Frits nom zelf met trillende hande
de tillefoon op, hee ston te beven, de bokse flokkern um um de kon-
te of't wel hoe hard waaien.. Maor 't veel met. 't Was de buurman. Of
Harm zien kippen weer op wol vangen, die leepn biej um in 'n hof te
krabben. Of 'n oorlog veurbiej was, zo bliej waarn ze dat 't tillefoon-
tjen neet van de schole was.

Toch nog vol zenuwen heb ze zeuven uur afewacht. Gelukkig veur eur
kwam d'r gin tillefoontjen en moggen ze annemmen dat Frits
eslaagd was. En op dizze menier zal 't wel in heel volle huushollings
egaon wean, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestmon.

Eigenlijk is op vrijdag 28 juni
Normaal voor het 26e opeenvol-
gende jaar in Toldijk. Maar het
25-jarig jubileum wordt gevierd
in 2002. Vorig jaar, toen de ho-
keri'je vanwege de MKZ crisis
verschoven moest worden naar
begin september, was het on-
danks 4500 bezoekers, niet echt
Hoken in Toldiek, verkeerde
maand, verkeerde dag (zater-
dag), verkeerde weer: nat en
koud. Dit jaar dus weer ouder-
wets op de laatste vrijdag van
juni.

HOKEN IN TOLDIEK
"Normaal orgie in Toldijk" schreef
een gefrustreerde journalist die
zelf in een onbeduidend bandje
speelde. "Sodom en Gomorra" rie
pen enkele geloofsprincipelen
druk op de verderfelijke bijbelse
steden, vol zonde en verderf. De
mooiste avond van het jaar is ech-
ter veruit de meest gehoorde kreet
in het Toldijkse en ver daar buiten.
Want Hoken in Toldijk kent een
landelijk karakter. Toen Gert en
Hermien de hemel voor de hel
ruilden, de EO vaarwel zeiden en
in Toldijk met Normaal optraden,
rolde het Nederlandse journaille
bijkans over het podium.

HOKEN IN TOLDIEK
Door die maten "zomaar" begon-

nen "voor eigen kop". Na wat ge
leur van het drietal, Herman
Hendriks, Henk Holterman en
Martin Spekkink, langs gemeente
lijke zaalhouders die allemaal hui-
verig waren, besloot het trio een
tent te zetten bij Flophouse. Oe
rend hard kwam uit en de tent
moest in de aanloop elke week 5
meter langer worden. Geen vloer
en pijpjes bier.
Buurjongetjes haalden het statie
geld op en hoefden daarna geen
vakantiewerk meer te doen om
geld te verdienen. Rond elven ver-
trok een konvooi Renault 4-tjes
richting drankhandel om voor-
raad te halen. Binnen de tent
stond geen grassprietje meer, en
mamma's wasmachine maakte de
volgende dag in de regio overuren.

HOKEN IN TOLDIEK
Gegroeid van 700 naar meer dan
5000 bezoekers. Bezoekers die lou-
ter Hoken en daldeejen, alleen on-
mundig plezier maken en alle tek-
sten mee schreeuwen. Bezoekers
die zich laten vervoeren met bus-
sen, taxibusjes, maar het meest bo-
renkarren, veewagens, met de
trekker ervoor. Gewapend met
bier en natuurlijk: stro! Een keer
zijn er bij de toegang zelfs kippen
onderschept. Bezoekers in de
meest bonte kledij met slechts een
motto: NORMAAL. Met slechts een

doel: H0KEN IN TOLDIEK. Want
dit laatste is in die 25 jaar een be
grip geworden. Wie neet in TOL-
DIEK is 'ewes hef nog nooit gehokt.
Een begrip dat moeilijk met woor-
den is te vangen. Men moet erbij
zijn geweest, geproefd, ondergaan
hebben. Dankzij de extra's die Nor-
maal zelf en Flophouse ieder jaar
weer brengen, een boeren en bur-
gers happening (om dit Achter-
hoekse woord maar eens te ge
bruiken) die zijn weerga niet kent:
kameraadschap, brekken en ango-
an, nooit heisa, bierdouche, kop
van jut, blaasorkest, rodeostier
enz. Bezoekers waarvan er niet
een chauffeur betrapt wordt op al-
cohol. Westerse televisiemensen
schudden in Toldijk vol ongeloof
hun hoofd: onmogelijk dat zoiets
kan!

25 JOAR HOKEN IN TOLDIEK
Helikopters en vuurwerk, in het
jaar waar 25 joar Hoken in Toldiek
gevierd wordt halen Flophouse en
Normaal alles uit de kast. Op dit
moment wordt een landingsbaan
voor twee helikopters in orde ge
maakt: NORMAAL BIJ AIRMAIL

Liefst 3 blaasorkesten (ook op de
Toldijkse rotonde), bierdouche,
bierfietsen, kermisattracties, Nor-
maal in de oude en in de nieuwe
bezetting, vuurwerk tot slot.

Ten enorme jaarlijkse
onkostenpost'
Worden die vele 'klaagbrieven'
over de kwaliteit van het Vor-
dense kraanwater, die we van
honderden Vordenaren hebben
ontvangen, eigenlijk wel gele-
zen? Door ons, de leden van de
werkgroep 'Beterwater!', in elk
geval wel.

Je zou een lange, heel lange lijst
kunnen maken van de vele klach-
ten. We pikten er deze week één
uit, die laat zien dat niet alleen
particulieren maar ook instellin-
gen en bedrijven de dupe zijn van
het beleid van onze monopolisti-
sche waterleverancier. Die tussen
twee haakjes nog steeds niet de
moeite heeft genomen te reageren
op onze actie. Ondanks het feit dat
we van te voren de directie hebben
ingelicht over onze plannen.
De klaagbrief kwam van de Stich-
ting 'Het Dorpscentrum'. Secreta-
ris W. Bouman schrijft: 'Enorme
jaarlijkse onkostenpost vanwege
schade door kalkaanzetting aan
verwarmingsketels, (af)wasmachi-
nes, waterleidingen/aansluitingen

in bar, etc.' Ook deze stichting
vindt het onaanvaardbaar dat de
ze toestand nog tot het jaar 2007
moet voortduren.
Intussen gaat onze actie voort. De
uitzending van TV-Gelderland
over dit onderwerp, die ons telefo-
nisch was toegezegd, is niet door-
gegaan en we kunnen niet achter-
halen waarom dit niet is gebeurd.
Daarom ook hebben we besloten
aan alle in de Achterhoek verschij-
nende nieuws- en huis aan huis-
bladen een persbericht te sturen
over onze actie. Een artikel waarin
we aanbieden aan belangstellende
lezers een informatieset te zenden
over de manier waarop ze plaatse
lijk een protestactie zoals in Vor-
den op kunnen zetten.

We proberen op die manier reac-
ties te verkrijgen van mensen in
andere plaatsen die, net als wij,
verontwaardigd zijn over de kwali-
teit van het kraanwater. In dat ka-
der past ook een brief die we zo-
juist hebben verzonden aan de re
dacties van het 'Gelders Dagblad'

en 'TV Gelderland' om aandacht te
besteden aan onze actie. Want het
is toch wel bijzonder nieuws dat al
zo'n zeshonderd mensen in Vor-
den de moeite hebben genomen
een protestbrief te schrijven en
een aantal van hen zelfs geld heeft
gestort om onze actie voort te kun-
nen zetten.

Protesteren kan overigens nog al-
tijd want de modelbrieven en bus-
sen zijn aanwezig in de hal van Su-
per de Boer en van de Openbare Bi-
bliotheek. En bij Bakkerij Besse
ling in de Dorpsstraat nr 6 in
Wichmond. En financieel bijdra-
gen kan ook nog steeds want het
rekeningnummer van de actie 'Be
terwater!' is 32.74.818.03 bij de RA-
BO. Alle gestorte bedragen worden
uitsluitend besteed aan deze aktie.
Omdat onze penningmeester met
vakantie is kunnen we geen tus-
senstand geven, maar we hopen
dat u ons blijft helpen onze actie
strajcs ook met advertenties voort
te zetten. Waarvoor bij voorbaat
hartelijk dank.
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interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Weekaanbieding

Chipolata
rijste-
vlaai
van € 8.30

voor € 6.95
Frëd Bosvel1

Specialiteit:

zwanenhalzen

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

In- en verkoop van
radio, televisie,

wit- en bruingoed.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

Paardenbrok:
Besterly Havens
Equiral Horso-Power

Hartog Kasper Fauna Food
Fyto Dodsen & Morrel

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

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

• Buiten schilderen met
Jaap Spegt op zaterdag 29
juni. Vertrek vanaf Reurles
Huus, Wildenborchseweg 15,
Ruurlo om 8.00 uur. U kunt
materiaal van de KunstKring
gebruiken. Bij slecht weer gaat
de groep een week later op
pad. Informatie: (0573) 43 08
76 of 45 20 75.

Con-
tact j es?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Wees en Vleeswaren

Magere runderlappen ug c 4."

Malse rosbief of bief lappen . QQ
1kg €D.

Speklappen ug c3.50

3 Kogelbiefstukjes cS.00

4e gratis!

VLEESWAREN AANBIEDING:

ALLE
VOORGESNEDEN

VLEESWAREN
3X 100 GRAM

VOOR

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager D IJ KG RAAF

« 20 ROZEN

«GERANIUMS
4 VOOR

. LELIES
2 BOS VOOR

oCALANGHOË
2 VOOR

Bloemen en planten

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt.
Donderdagmorgen verkoop bij
DeWehme.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Grootse uitverkoop
van

Hocus Pocus
kinder- en dameskleding.

50% korting!
Waar?

Pannenkoekhuis De Vordense Pan,
Hengeloseweg 14 te Vorden.

Wanneer?
Maandag 1 juli 2002

van 20.00 tot 22.30 uur.

PRINTWERK
VOORDELIG,
GOED EN
SNEI

d rukke r i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
info@weevers.nl
www.weevers.nl

Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De cijfers spreken duidelijke

taal: vandaag de dag krygt maar liefst 1 op de 20 kinderen in Nederland te maken met

jeugdhulpverlening, meestal als gevolg van een verstoorde thuissituatie. Gel

staan er voor deze kinderen allerlei vormen van hulp. Vele mensen zetten

NATIONAAL FONDS

Brinkpoorutrmit 32, 741 1 HS Deventer, tel.: 0570 - 61 1 899, fax: 0570 - 645 602
Internet; www.kinderhulp.nl, e-m»il: info@kinderhulp.nl

K'N HANDJE
dag in om hen toch een toekomstperspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze, net als

andere kinderen, van tijd tot tijd wel een extraatje kunnen gebruiken. Kinderhulp is het

daar al 40 jaaoor zorgt. Helpt u ' n handje?

GIRO DEVENTER

404040
[CBFS

VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN



Feestelijk zomerseizoen met 'Verhalen en muziek':

10 jaar Theater Onder de Molen

Zaterdag 6 juli a.s. wordt de 3e
toertocht van Trekker Evene-
menten Commissie "De Graaf-
schap" georganiseerd.

Deze toertocht voor oude en antie-
ke tractoren wordt in de mooie
omgeving van Vorden en om-
streken gereden. Vorig jaar is de
tocht wegens de MKZ crisis helaas
niet gereden.
Op zaterdagochtend is de aanvang
van de tocht. Gestart wordt er, net
als voorgaande jaren, bij de fami-

lie Wesselink aan de Rietgerweg 2
te Vorden. De toertocht is circa 40
kilometer. Halverwege komen de
tractoren samen voor de lunch-
pauze. Deze zal worden gehouden
bij de Familie Klein Velderman te
Laren. Hier zal de tocht aanko-
men, er is dan ook gelegenheid
om de tractoren te bewonderen.

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

Op de foto v.l.n.r. goochelaar Wim Hooghiemstra en de verhalenvertellers Dinie Hiddink en Peter Hoefnagels

Kapok, terug van (nooit)
weggeweest
Eindelijk is het er weer: het ech-
te kapok hoofdkussen. In vroe-
gere jaren normaal op elk bed,
maar de laatste tijd leek het een
beetje van het toneel verdron-
gen door allerlei kunstmatige
vullingen.

Ten onrechte, want het is nog
steeds alleen de natuur die in staat
blijkt te zijn zoveel verschillen-
de eigenschappen te combineren.
Veerkrachtig en ventilerend, warm-
te-isolerend en water-afstotend,
maar ook niet-statisch en licht van
gewicht. Door de ritssluiting kunt
u het kussen in hoogte variëren.

Ideale eigenschappen die een com-
fortabel hoofdkussen opleveren

zoals alleen Moeder Natuur dat
kan maken: lekker behagelijk.
Het hoofdkussen Java Kapok bevat
uiteraard alleen de originele Java-
kapok waardoor u zeker weet dat
het hele kussen bestaat uit Ie
klasse materialen. Materialen die
puur natuur zijn, zoals een katoe-
nen tijk zonder verf en andere toe
voegingen. Een garantie voor ja-
renlang milieuvriendelijk slaap-
plezier zonder zorgen.
Bovendien is het hoofdkussen Java
Kapok nu tijdelijk extra aantrek-
kelijk geprijsd!
Voor meer informatie zie adver-
tentie elders in deze krant en kan
men terecht bij slaapspecialist de
Wonerij, Groenloseweg 9 te Ruur-
lo.

Avond-rondleiding in het
Pinetum De Belten te Vorden
Op de dinsdagavonden in juli
en augustus is het ook deze zo-
mer weer mogelijk om onder
leiding te wandelen in het Pine-
tum, te kijken naar en te genie-
ten van de bijzondere collectie
naald bomen, bestaande uit ver-
schillende soorten en cultuur-
variëteiten ruim negenhon-
derd exemplaren in getal.

Deze particulieren verzameling is
bijeengebracht op een parkachtig
terrein van bijna twee hectare, in-
gebed in het gelijknamige land-
goed aan de Wildenborchseweg
15. De verschillende vormen, kleu-
ren, de vijver met de bloeiende wa-
terlelies en de kwakende kikkers
doen weldadig aan. De bijzondere
belichting in de avondzon maakt
deze rondgang tot iets heel speci-
aals.

Het zal u niet ontgaan dat dit alles
heel veel onderhoud vraagt en om
de bomen in een goede conditie te
houden en de bodem te verbete-
ren is men dit jaar begonnen met
een geheel nieuw bemestingsplan.
De directie van recyclingbedrijf
VAR te Wilp-Achterhoek besloot
dit plan te ondersteunen. Eén van
de dochterondernemingen van
VAR is namelijk VCB, het compos-
teerbedrijf dat gft-afval verwerkt
tot hoogwaardige compost. VAR
liet kosteloos vier gigantische con-
tainers compost ter plekke afleve-
ren in het kader van dit bemes-
tingsplan.
De hond liever thuis laten.

Buiten deze georganiseerde rond-
leidingen is het Pinetum dagelijks
op eigen gelegenheid te bezoeken.
(Zie ook de advertentie)

Peter Hoefnagels had tien jaar
geleden niet durven dromen
dat het Theater Onder de Molen
in Vorden zo'n succes zou wor-
den. Met name de woensdag-
avondvoorstellingen m juli en
augustus leveren vaak uitver-
kochte zalen op. "Er zijn men-
sen die echt elk seizoen weer te
rug komen", vertelt hij.

Het is inmiddels tien jaar geleden
dat Theater Onder de Molen zijn
poorten opende. Om een bijdrage
te leveren aan het onderhoud van
'De Lindesche Molen' kwam het
bestuur van de molen met het
idee om in het dorp slaatjes te ver-
kopen. Peter Hoefnagels zag daar
weinig in. In plaats daarvan stelde
hij voor om in de molen een
theater vestigen.

"Ik heb vroeger nog met het Werk-
theater in Amsterdam gewerkt. Ik
ben sinds mijn vroege jeugd met
het theater opgegroeid", zo legt hij
uit. Met adviezen van zijn toneel-
vrienden uit Amsterdam - onder
wie Peter Faber - richtte hij vervol-
gens het Theater Onder de Molen
in. Mede door zijn contacten in de
theater- en muziekwereld hebben
diverse bekende artiesten inmid-
dels een optreden in buurtschap
Linde verzorgd. Zo is Henk van Ul-
sen een vaste medewerker gewor-
den van Theater Onder de Molen.
Maar ook Armando en Peter Faber
kwamen naar het theater!

Verder zijn er regelmatig jazzop-
tredens van het Franse Gipsie
Swing Quartet Coco Briaval, The
Mills Brothers en Euphonia Novel-
ty Orchestra. Ook diverse bekende
schrijvers kwamen voorlezen uit
eigen werk zoals F. Springer, A.L
Snijders, en H.J. Hofland.

ZOMERSEIZOEN
Het Theater onder de Molen is
met name bekend geworden door
de variété-voorstellingen op de
woensdagavonden in de maanden
juli en augustus. "We doen dat nu

al tien jaar met het thema 'Verha-
len en muziek' en dat is echt een
ongelooflijk succes", vertelt artis-
tiek leider Peter Hoefnagels.
Woensdag 3 juli gaat het nieuwe
zomerseizoen weer van start.
Naast bezoekers uit de regio, ko-
men er op deze avonden ook altijd
veel vakantiegangers naar het
theater. "Juist door de afwisseling
bieden wij bezoekers een heel ge-
varieerd programma voor jong en
oud", vertelt hij.

Een van de vaste, professionele
medewerkers van 'Verhalen en
muziek' is de Achterhoekse verha-
lenvertelster Dinie Hiddink. Zij
staat bekend om haar hilarische
verhalen die ze voor het grootste
gedeelte allemaal zelf schrijft.

Dinie Hiddink wordt ook wel de
Annie M.G. Schmidt van de Ach-
terhoek genoemd. Verder is goo-
chelaar Wim Hooghiemstra ieder
jaar weer van de partij. Behalve
door zijn onnavolgbare goochel-
trucs is hij ook beroemd om zijn
sublieme conferences. Evenals Di-
nie Hiddink heeft hij speciaal voor
dit jubileumjaar enkele nieuwe
onderdelen in zijn programma.
Ook Peter Hoefnagels werkt vanaf
het begin al mee aan het zomer-
seizoen van het theater. Hij doet
dit door voor te lezen uit zijn eigen
romans in combinatie met het zin-
gen van jazzklassiekers. Als hij
voorleest, zie je het voor je. De mu-
ziek wordt verzorgd door het or-
kest The Mills Fathers.

Tenslotte zijn er nog enkele artie-
sten die op afroepbasis meewer-
ken aan het zomeravondprogram-
ma van de molen zoals cabaret-
kenner Henk Döll en de tekst-
schrijver Peter Besselink.

VRIJWILLIGERS
De opbrengsten van Theater On-
der de Molen komen geheel ten
goede aan instandhouding van de
molen. Enkele jaren geleden werd
deze volledig gerestaureerd en

voorzien van een nieuwe rieten
kap. Op dit moment is de Linde-
sche Molen hard toe aan een schil-
derbeurt. "Wij draaien helemaal
op basis van vrijwilligers', legt Pe-
ter Hoefnagels uit.

"Zowel voor als achter de scher-
men, op en achter het toneel. Op
het toneel staan overigens uitslui-
tend professionele theatermen-
sen. Zonder hun medewerking
hadden de molen en het theater er
niet zo goed bij gestaan", zegt hij
trots.

De entreegelden zijn bedoeld voor
het onderhoud van de molen. Ten-
slotte is er de mogelijkheid om
vriend van de molen te worden. De
donateurs ontvangen hiervoor elk
jaar twee keer een mailing van het
theater met daarin het program-
ma.

SUBSIDIE
Tot op heden moet de Lindesche
Molen het nog steeds zonder een
onderhoudssubsidie van de ge-
meente Vorden doen. "De gemeen-
te heeft als beleid dat ze geen sub-
sidie verstrekken aan rijksmonu-
menten", legt Peter Hoefnagels uit.

"Daardoor lopen wij ook de pro-
vinciale subsidie mis, want de pro-
vincie stelt als voorwaarde dat de
gemeente ook meedoet." Deze zo-
mer wordt het tienjarig bestaan
van Theater Onder de Molen ge-
vierd. Peter Hoefnagels hoopt dat
het college van B en W in het ka-
der van dit jubileum het theater
zal verrassen met een waarde
ringssubsidie. "Dat hebben de vele
vrijwilligers die al tien jaar lang
belangeloos zich voor de molen
hebben ingezet wel verdiend!"

Aan de eerste woensdagavond-
voorstelling op 3 juli werken on-
der andere de verhalenvertellers
Dinie Hiddink, Peter Hoefnagels
en Peter Besselink mee. De muziek
wordt op deze avond verzorgd
door The Mills Fathers.

Familievoorstelling "Ijzersterk" in Huis Verwolde
Geldersch Landschap en Gel-
dersche Kasteelen organiseren
op elke donderdagmiddag van
25 juli t/m 29 augustus in Huis
Verwolde te Laren een voorstel-
ling genaamd "Ijzersterk".

Het is een stoere familievoorstel-
ling over twee ridders en de kist

van staal en kracht. Jarenlang lag
deze kist op zolder.
Beleef mee hoe de ridders de kist
gaan openen, maar hoor eerst hun
verhaal een ijzersterk verhaal!
Huis Verwolde is een edelmanswo-
ning uit 1776, gelegen op het
fraaie gelijknamige landgoed en
gelegen aan de weg Laren-Markelo.

Binnen herinneren veel voorwer-
pen aan de voormalige adellijke
bewoners.
Er zijn 's middags twee voorstellin-
gen.

Inlichtingen en reservering: 026-
4461836.
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TOMPOES
VARIANTJES
Heerlijke krokante brokjes
met 4 smaken in 1 zak. 4 kg T.

5,95
HOUTSTOK
PARASOL
Diameter 300 cm,
stokdiameter 48 mm,
8 baleinen, met volant.
Kleur ecru.

25,-

Excursiedag moet imago bouw verbeteren

Leerlingen kijken
hun ogen uit

Leerlingen van scholengemeen-
schap Het Assink in Eibergen
en van het Borculose Staring
College hebben een goede in-
druk gekregen van wat zij in de
bouw kunnen verwachten. Op
de jaarlijkse excursiedag van
NVOB-afdeling De Berkelstreek
keken ze hun ogen uit. Vooral
de veelzijdigheid van de ver-
schillende beroepen werd met
belangstelling begroet. De ex-
cursiedag was een initiatief van
NVOB Opleidingsbedrij f De
Achterhoek in samenwerking
met Kreunen Bouw in Lochem.

"We willen het imago van de
bouw verbeteren", vertelde direc-
teur Jan Brunshorst van Kreunen
Bouw. "Leerlingen hebben te wei-
nig in de gaten welke mogelijkhe-
den er in de bouw zijn. Er worden
niet alleen timmerlieden en met-
selaars gevraagd, zoals dat vroeger
het geval was. Er is momenteel een
scala aan functies met veel groei-
kansen. Met deze excursiedag ho-
pen we daar aandacht voor te krij-

gen. Leerlingen kunnen daar van
profiteren." Volgens directeur
Wim Veerbeek van Opleidingsbe-
drijf De Achterhoek in Borculo
kunnen de bouwbedrijven gemoti-
veerd en goed geschoold personeel
heel goed gebruiken. "Er is nog
steeds een tekort aan vakmensen.
Gezien de toekomstige vergrijzing
is het van groot belang dat er nieu-
we werknemers instromen." De
derde klas VMBO leerlingen van
Het Assink en het Staring College
lijken overtuigd van de mogelijk-
heden in de bouw. Zij kiezen bin-
nenkort voor een bouw- of hou-
topleiding. Om meer te weten te
komen over de verschillende mo-
gelijkheden kregen ze tijdens de
excursiedag een rondleiding in de
praktijk. Ze brachten een bezoek
aan hotel en zalencentrum De
Witkamp en de brandweerkazer-
ne in Laren. Kreunen Bouw is mo-
menteel bezig met de herbouw
van het zalencentrum. Er wordt
onder andere een nieuwe disco-
theek in ondergebracht. Ook de
nieuwbouw van de brandweerka-

zerne (eveneens een project van
Kreunen Bouw) maakte indruk op
de scholieren. "Als je wilt, kun je
een mooie carrière maken in de
bouw", concludeerde Jan Bruns-
horst. "Zelf ben ik onderaan de
ladder begonnen en heb vele func-
ties doorlopen. Er liggen tal van
kansen, maar je moet ze wel pak-
ken."

Aan de excursiedag was ook een
prijsvraag gekoppeld. Remco
Huurneman uit Borculo en Emiel
Waning uit Eibergen wonnen de
prijsvraag en werden uitgebreid in
het zonnetje gezet door Jan Brunsr-
horst van Kreunen Bouw en Wim
Veerbeek van het opleidingsbe-
drij f. Zij kregen ieder een Parker
pen en een geldbedrag.
Opleidingsbedrij f De Achterhoek
werkt in de regio van NVOB-afde-
ling De Berkelstreek. Het oplei-
dingsbedrijf verzorgt vanuit Bor-
culo de scholing voor bouwbedrij-
ven uit de gemeenten Borculo, Ei-
bergen, Lochem, Neede Ruurlo en
Vorden.

Allerhand
in 't Saksenland
"Heur iej 't in juni dondren en kraken, dan dut de boer
goeie zaken".
Dat wil zeggen dat geregeld een regen- of onweersbui goed
is voor de gewassen en de boer een goede oogst krijgt. Ju-
ni, en dan in het bijzonder St Jan (Heilige Johannes, naam-
dag 24 juni) kent in onze folklore nogal wat gezegden die
betrekking hebben op het buitenleven.

Zoals:"At de linde lus is met St Jan, is de rogge riepe met St
Jaopik". ( St Jacob, naamdag 25 juli). D.w.z. als de linde met
St Jan bloeit is de rogge op 25 juli rijp.
"Voor St Jan bidt men op regen, na St Jan komt hij ongele
gen". Na St Jan wil men hooien en oogsten, dan heeft men
liever droog weer.

"Plant iej boeskool met St Jan, dan kriej keule as een wan".
Een wan is groot, dus grote kolen.
"Plant iej boeskool in mei, dan kriej keule as een ei". Hele
kleine kolen dus.
./'j andievie wilt etten, mo'j St Jan neet vegetten". Zo rond
St Jan dient andijvie gezaaid te worden om een goede oogst
te krijgen. Tot St Jan kan men nog bonen poten en dat was
ook de beste tijd voor het snijden van een wichelroede.
Trouwens, ook StVitus (15 juni) heeft zo'n natuurrijm:
"Met St Viet verandert de tied, dan geet 't blad op de konte
staon en hebt de veugele 't leggen edaon".

Dauw met St Jan schijnt ook zijn nut te hebben, het is bij-
zonder heilzaam je in het bedauwde gras te wentelen. En
het St Janskruid (Hypericum perforatum) bevat stoffen die
heilzaam zijn bij jicht en reuma.Men schreef vroeger de
plant een onheilwerend vermogen toe. Nu bereidt men er
nog wel middelen uit tegen slapeloosheid en zenuwaan-
doeningen. Zo om St Jan dient men ook de beuken- en mei-
doornhagen te snoeien

Tot slot kent men nog de St Jans-loten, nieuwe scheuten
aan bomen en struiken die , omdat ze wat lichter gekleurd
zijn, duidelijk herkenbaar zijn.
"'t St Janslot geelt aan 't groene hout, dat is een vrolijk te-
ken", aldus Beets en maar al te waar.

H.GWullink

Sint Janskruid

19 juli: Dance Planet,
nu vroeger open en met
kinky dream modeshow
Dance Planet heeft een naam
hoog te houden waar het gaat
om top deejays. Op 19 juli zul-
len onder meer Jurgen, Ernesto
en Gizmo het deejay-altaar van
het City Lido betreden.

DJ Jurgen scoorde hits als 'better
of alone' en 'higher and higher'.
Momenteel staat zijn plaat 'One
step away' hoog genoteerd in de
top honderd.
In Engeland zijn ze helemaal hot:
Ernesto vs. Bastian. Hun plaat Lo-
nely People staat op de playlist van
onder andere Judge Jules en Ar-
min van Buuren. Zijn progressive
sound zal te horen zijn in de Tran-
ce Area die dit keer direct naast de
Main Area ligt.

In de Hardhousezaal vinden we DJ
Gizmo. In het verleden was Gizmo
een van de koningen van de hard-
core. Op dit moment doet hij het
iets rustiger aan in de Hardhouse
en Hardstyle sferen, maar het be
loofd absoluut een stevige set te
worden. Daarnaast kunnen we op-
redens verwachten van C-Kaos,
Alex, Zemtec, Jay-Poison en de resi-
dent deejays, Lammerz en Oliver.
De deuren zullen dit keer een uur-
tje vroeger open gaan. Ook zal er
tijdens deze Dance Planet een fas-
hionshow gelopen worden door
Kinky Dream.
Entreevouchers zijn naast City
Lido en de Radstake verkrijgbaar
bij alle Focus Fashion kledingza-
ken.
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Medewerkers Hermans in race
voor hoofdprijs

Winnen de medewerkers van Schoenmode Hermans aan de Raadhuisstraat in Hengelo (G.) een vette hoofd-
prijs?

De kans is aanwezig dat het ver-
koopteam van Schoenmode
Hermans aan de Raadhuis-
straat in Hengelo (G.) binnen-
kort in de prijzen valt. Geza-
menlijk doen de medewerkers
mee aan een landelijke dealer-
wedstrijd van Helioform. Daar-
bij hebben ze inmiddels een be-
langrijke hindernis genomen.

Van de honderd schoenenwinkels
die aan de wedstrijd meedoen, zijn
er inmiddels 69 afgevallen. 31 win-
kels zijn nog in de race, waaronder
het team van Hermans. Om te win-
nen moeten de deelnemers een
goed verköopadvies geven. Dat
wordt gecontroleerd door een zo-
genaamde 'mystery shopper': een
dame of heer die zich voordoet als
klant, maar in feite onderzoekt

hoe het met de vakkennis en de
service gesteld is. Het Hengelose
team heeft inmiddels zo'n myste
ry-figuur op bezoek gehad. Deze
oordeelde positief, waardoor de
medewerkers doorgaan naar de
tweede ronde. Binnenkort komt er
opnieuw een 'Sherlock Holmes'
langs. Wanneer ook dan de bevin-
dingen goed zijn, gaat het ver-
koopteam door naar de finale.
Dan vindt voor de derde en laatste
keer een mystery bezoek plaats. De
winnaar ontvangt de hoofdprijs:
voor iedere medewerker een kle-
dingcheque ter waarde van drie-
honderd euro. Te besteden bij een
aantal geselecteerde kledingwin-
kels.

DOORGEZAAGD
Voor de uitvoering van de winkel-

actie heeft Helioform een onaf-
hankelijk bureau in de arm geno-
men, Ambia uit Apeldoorn.

Directeur Van Beek vertelt: "Het is
een hele prestatie van de mensen
van Hermans om 69 concurrenten
achter zich te laten. Want de mees-
te kandidaten hebben zich goed
op de wedstrijd voorbereid. Zo is
iedereen uitgebreid over het merk
Helioform doorgezaagd."

Wat daar over valt te vertellen?
"Nou", zegt Van Beek, "Bijvoor-
beeld dat Helioform schoenen
biedt voor de Nederlandse voet,
door middel van een wijdtematen-
systeem. En dat het merk niet zo
oubollig is dan het klinkt. Hun
schoenen zijn echt een stuk eigen-
tijdser dan velen denken."

Op school Het Hoge in Vorden was het donderdagmiddag j.1. een drukte van belang.
De afsluiting van een tien dagen project over toneel en alles wat daarbij komt kijken vond plaats in
en om de school. In groep l t/m 8 is hard gewerkt en het was prachtig om te zien. Zo liep je van een
musical, naar middeleeuwse spelen en van een sprookje naar t.v. uitzendingen. Er werd gedanst, mu-
ziek gemaakt een circus- of poppenkastvoorstelling gegeven. Men Icwam ogen en oren tekort. De
school kan terugzien op een geslaagd project!

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

O. Heusinkveld, hetjebbink 57, tel 55 27 58

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fa/n. Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heüink
Hoetinknof
Voornekamp
Leemgoor
Koppel

D. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Mej. P. Tennissen, het Kerspel 16, tel 55 29 60

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Eramaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Horstman, Wilhelminalaan 3, tel. 55 10 12

Burg. Galléestraat
Smiasstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

J. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 55 34 24

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Wiemelink

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp

Mej. Huntink, Hoetinkhof31, telefoon 55 33 27

De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Hoftmaet

Hengelsport

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield in de Berkel een
viswedstrijd. Ondanks ideale weer-
somstandigheden, een matige
vangst. In totaal werd er 219 centi-
meter vis gevangen.

De uitslag was:
1 D. Huetink 5 stuks- 84 cm;
2 W. Vreeman- 3 stuks 47 cm;
3 R. Eykelkamp 2 stuks- 34 cm.

To u wtrekken

Zondag 30 juni organiseert de T.T.
Vorden namens de nationale
bond, een touwtrekwedstrijd die
meetelt voor het Nederlands kam-
pioenschap. De wedstrijden wor-
den gehouden op hè terrein van
de vereniging aan de Ruurlose-
weg.
Er wordt gestreden in drie klassen
t.w. de 720 kg; de 640 kg en de
jeugdklasse.

Vorden zelf komt uit in de Ko-
ningsklasse (640 kg).

Duivensport

PVVorden
De vlucht vanaf La Ferte Bernard
kende een afstand van bijna 600
kilometer. De uitslagen waren: J.
Meyer l, 2, 7,18; C. Bruinsma 3,10,
11, 16; H. Eykelkamp 4, 5, 15; A en
A Winkels 6, 12, 13, 17; Ashley Ey-
kelkamp 8; T. Wesselink 9, 20; H.
Stokkink 14; M. Tiemessen 19.

Voor het
aller-laatste

nieuws:
www.contact.nl

Afgestudeerd
Afgelopen vrijdag is aan de Hoge-
school van Amsterdam Ilon Wol-
bers uit Vorden afgestudeerd bij de
afdeling Ergotherapie.
Ze heeft met vier medestudenten
eenpraktijkgericht onderzoek ge-
daan naar de gebruikswaarde van
speeltoestellen" voor kinderen met
een beperkte arm-, handfunctie
en/of een loopbeperking.



TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcwfe (Old.)

T»/. 05*5-272795
• W»M (Old.)

Ifef. 0314-683319

'www.wildkamp.nl

Avondrondleidingen

pinetum De Belten

te Vorden
(particuliere collectie naaldbomen,
grote variëteit, bijeengebracht op

parkachtig terrein, een oase van rust).

Dinsdag 2, 9,16, 23, 30 juli
dinsdag 6,13, 20, 27 aug.

aanvang 19.00 uur.
verzamelen ingang Wildenbochse-

weg 15. Deelname € 2.50 p.p.
kinderene 1.15.

De hond liever thuis laten.

Handelsonderneming

G.P.A.
heeft diverse

aanhangwagens
voor vakantie of
vrije tijd te koop

v.a. € 95."

Ruurloseweg 34, Barchem
Telefoon (0573) 44 10 96

Kom naar Anny
Cactus kinderfeest
Jongermanssteeg 6 te Ruurlo
m.m.v. de cactusclown Kika

woensdagmiddag 3,10,17 juli
14.00 -16.00 uur € 8.50 p.p. ind,

drinken, materiaal aanwezig.
Anny Cactus vertelt jullie alle

cactusgeheimen!
3 juli: zelf een cactuswonder-

wereldkijkdoos maken,
op tijd opgeven of je komt.

10 juli maken we een cactus-
wondertuin van klei.

17 juli verrassingsmiddag.

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

WIJ RUIMEN OP...

KORTINGEN

mode voor het héle gezin

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

De Heesterhof
Geopend maandag t/m vrijdag 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag 8.00 tot 17.00 uur.
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)
(vanuit Hengelo richting de Veldhoek)
Tel. 0575-462892

Kom eens langs
om ideeën op te doen,
Wij leveren op bestelling ook graszoden.

In juni en juli bieden wij u op woensdag

een gratis consumptie aan.

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

TEGELHANDEL

mullei-vorden bu
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Tonny Jufriërfs

D
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

Inname van:

• schoon puin •

•puin/zand •

• bouw- en sloopafval •

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:

•ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •



Get Loaded Ruurlo gangmakers
op Bosfeest Kranenburg
Ze zijn aangekondigd als de
'gangmakers' van het Bosfeest
dat zaterdagavond 29 juni in
het Jonkersbos in Kranenburg
plaatsvindt. En daar zien de le-
den van de Ruurlose rockband
Get Loaded dan ook met groot
verlangen naar uit. Want Get
Loaded betekent zoveel als
'flink feestvieren'. Get Loaded
bewandeld niet de meest gepla-
veide muziekpaden. De vier le-
den van de band zijn namelijk
absoluut niet gecharmeerd van
de meest gangbare top veertig
muziek en feestnummers. Het
repertoire van Get Loaded ligt
duidelijk in de richting van ste-
vige moderne rockmuziek en
het sky en punk repertoire.

Een echt groot aantal podium op-
tredens heeft de groep nog niet
achter hun naam staan. Want die
zijn op de vingers van twee han-
den nog te tellen. En daarom
kwam een verzoek om bij het uit-
gaanscentrum De Radstake in
Varsseveld op te treden nog wat te
vroeg zo vonden de Ruurloërs.
Veelal bestonden de optredens uit
besloten feesten in de vrienden en
kenniskring. Maar de band heeft
alle pretenties in zich om uit te
groeien tot een band met allure.

Dat bleek al tijdens de Ruurlose
Meikermis toen men een spette-
rend optreden in eetcafé De No-
aber verzorgde..Want de band on-
der aanvoering van zanger Diede
rick Brinkerhof straalde ondanks
de geringe podiumervaringen
toen al de nodige professionaliteit
uit. Brinkerhof verzorgt de zang
en zijn stem staat als een huis. De

band speelt nu bijna eenjaar in de
bezetting bestaande uit Patrick
Klumper (22) elektrische gitaar,
Mark Freriks (22) slagwerker, Den-
nis Groote Haar (23) basgitaar en
zanger Diederick Brinkerhof (25).

Als vrienden kwamen Patrick,
Mark en Dennis elkaar regelmatig
in het dorp tegen. En toen het drie-
tal voor de aardigheid eens wat
met een gitaar en een drumstel

aan het 'pielen waren', zoals Pa-
trick Klumper de beginperiode
van de band omschrijft, werd de
basis gelegd voor Get Loaded.
Want wat als geintje begon groei-
de langzaam uit naar een serieu-
zere bezigheid. Zeker toen zanger
Diederick Brinkerhof aan de groep
werd toegevoegd. De groep speelt
puur op gevoel. Want de Ruurlolrs
hebben nooit muziek- of zangles
gehad. "We doen alles puur op in-

tuïtie', aldus Brinkerhof. Er wordt
inmiddels door de groep wekelijks
gerepeteerd in een garage in het
Ruurlose buitengebied. Men heeft
als doel om in de toekomst veel
meer optredens te gaan verzorgen.
Het repertoire van Get Loaded laat
dat ook toe want naast groot aan-
tal covers van rocknummers van
Nervana, Live en De Heidenroosjes
en gevarieerde oude klassieke
nummers van ondermeer Step-

penwolf en Normaal, heeft de
groep inmiddels ook tien eigen
nummers geschreven. Nummers
die door Patrick Klumper en Die
derick Brinkerhof aan het papier
zijn toevertrouwd. "Die nieuwe
nummers ontstaan spontaan op
de wekelijkse oefenavond", aldus
Klumper die misschien wel de
meest creatieve bron is van het
viertal. Momenteel hanteert Klum-
per nog de timmermanshamer
maar binnenkort richt hij zich op
een opleiding tot illustratie- en re-
clametekenaar. Zo heeft Klumper
samen met Brinkerhof ondermeer
een nummer geschreven over de
hamster van de excentrieke Men-
no Buch, die een overdosis aan lief-
desaandacht van Buch kreeg. Een
nummer met een hoog humoris-
tisch gehalte waar men flink de
draak steekt met Buch en waarin
vulgaire woorden niet worden ge
schuwd. Mark Freriks die bioche
mie studeert aan het IJsselland col-
lege in Deventer en Dennis Groote
Haar die als metselaar bij een
plaatselijke aannemer werkt zien
het optreden in Kranenburg met
enige spanning tegemoed "Maar
dat deert ons niet", aldus Freriks.

Get Loaded vindt het trouwens
jammer dat Ruurlo bijna geen tra-
ditie heeft op rockmuziek. Er zijn
wel allerlei bandjes die 'feestmu-
ziek' spelen. Op een popfestival
spelen is dan ook de allergrootste
wens van het viertal. Maar daar zal
binnenkort ongetwijfeld de gele
genheid voor komen. Want de
overtuiging waarmee Get Loaded
nu al speelt zal niet onopgemerkt
blijven. Daar is het iedereen al wel
over eens.

Zomer-
tentoonstelling
in de Kasteeltuin
van Huize Ruurlo
Op initiatief van de
KunstKring Ruurlo wordt
deze zomer een beelden-
tentoonstelling ingericht
in de fraaie kasteeltuin
van Huize Ruurlo. Van
woensdag 17 juli tot en
met zondag l september
staan in een deel van de
tuin manshoge beelden
opgesteld. Deze zijn ge-
maakt door kunstenaars
uit Zimbabwe en omlig-
gende landen.

In 1966 werd honderdvijf tig
kilometer ten noorden van
Harare, de hoofdstad van
Zimbabwe, een kunste-
naarsdorp gesticht door een
voormalige tabakskweker.
Deze Torn Blomefield had in
de buurt van zijn bezittin-
gen een gigantische hoe-
veelheid serpentijn ontdekt,
onderdeel van de bergketen
die bekend is onder de
naam The Great Dyke. Blo-
mefield en andere inwoners
van dit gebied gingen aan
het werk.
Een van de eerste mensen
die zich in het dorp Tenge
nenge - letterlijk het begin
van het begin - vestigden,
was Bernard Matemera, een
meesterbeeldhouwer.
Hij woont, samen met een
aantal andere kunstenaars,
permanent in Tengenenge

en heet nog altijd 'Artist -
No. l'.
Er zijn ook beeldhouwers
die vanuit andere woon-
plaatsen contact onderhou-
den met het kunstenaars-
dorp. Het werk uit deze
streek is zeer geliefd in be
langrijke kunstcentra, bij
voorbeeld New York, Lon-
den en Parijs. De KunstKring
heeft dit voorjaar contact
gezocht met de stichting Af-
rican Art Promotion (AAP)
in Wageningen om een ver-
kooptentoonstelling te kun-
nen organiseren. Het Ge
meentebestuur bood graag
gelegenheid daartoe. ledere
zaterdag- en zondagmiddag
wordt in de tuin ook kleiner
werk tentoongesteld en te
koop aangeboden. Op zater-
dag 17 augustus zal boven-
dien een Afrikaanse beeld-
houwer laten zien welke
handelingen nodig zijn om
van een stuk serpentijn een
beeld te maken.

Een uitgebreide folder over
Tengenenge vindt u in Reur-
les Huus, Wildenborchse-
weg 15, bij Studio Contact
aan de Barchemseweg en bij
de VW in Ruurlo. Heeft u
meer informatie nodig?
KunstKring Ruurlo is meest-
al bereikbaar op nummer
(0573) 45 20 75.

Kijk voor meer nieuws op; www.contact.nl

OPRUIMING
KORTINGEN

M O D E
Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo

telefoon 0573-451 438



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

öofdku s s en

•*-.'n Java kapok hoofd- v~-**
vX^-

kussen heeft zeer ^
prettige eigenschappen. -
Hef 15 zacht maar ook stevig,
ventileert uitstekend en is uiterst
behaaglijk. Het is licht van
gewicht en behoudt lange tijd zijn
natuurlijke vorm en veerkracht.

Kapok: zi j dez acht • veder licht
Adres Groenloseweg 9

7261 AM Ruurlo
Telefoon (0573) 45 12 39
Internet www.wonerij.nl

n e t e v e n

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Periodiek onderhoud computernetwerken

Weevers Net

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

l
2OÖ

MKEN

t o lelijk
vrijdag 28 juni 2OO2

JS-& JJC Flophouse 2O.OO uur

Kaarten voor de Supertentoptredens
a€22,-(excl. reserveringskosten)

zijn nu overal te koop!

Lokale kaartverkoop
J.J.C. Flophouse - Hoogstraat 15 te Toldijk

Tel. 0575 451773
Café Den Bremer - Z-E weg 37 te Toldijk

Tel. 0575 451205
Slagerij Aalderink - Hoogstraat 8 te Toldijk

* Tel. 0575 451303
Café De Bierkaai - Wichmondseweg 30 te Baak

Tel. 0575 4^ 1315
;afé de Seven Sternen - J.F. P£manstraat 6 te Steehderen

Tel..0575 452996^



HOESLAKENS
& LAKENS

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en heuze uit maar liefst 16 kleuren
100% kato'en
90/200 van 14,95 voor 9,95
90/220 van 16,95 voor 11,95
140/220 van 20,95 voor 14,95
160/180x200 van 26,95 voor 19,95
190/220 van 29,95 voor 23,95

Lakens wit
van Cinderella
160/260 van 21,95 voor 16,95
200/260 van 30,95 voor 24,95
240/260 van 34,95 voor 27,95

Lakens
/ 00% katoen
Diverse kleuren
1 persoons van 21,95 voor 7,95
2 persoons van 30,95 VOOr 9,95
lits-jumeaux van 34,95 voor 11,95

Van Dijch hoeslahens
200/200 van 68,12 voor 9,-

Katoen satijnen hoeslahens
in 9 kleuren

80/200 van 24,95
140/200 van 32,95
140/200 van 29,95
160/200 van 34,95
180/200 van 39,95
Slopen 60/70
per stuk van l 5,95

voor 19,95
voor 25,95
voor 23,95
voor 27,95
voor 29,95

voor 12,95

Stretch moltonhoeslahens
l persoons van 19,95 voor 14,95
1 persoons xl van 22,95 voor 17,95
2 persoons van 25,95 voor 19,95
lits-jumeaux van 29,95 voor 23,95
Moltonslopen nu 2 voor 13,95

Gladde hoeslahens van Merise
80/200
90/200
90/220

140/200
160/200
180/200
183/213

van 12,50
van 12,95
van 13,95
van 15,95
van 19,95
van 20,95
van 21 ,95

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

7,50
7,95
8,95

10,95
14,95
15,95
16,95

Hoeslahens
l 00% katoen uitlopende kleuren
alle maten 7,- per stuk

TAFELCOED
Vele maten ronde, vierkante en

rechthoekige tafelkleden en
dehservetten.

Effen engedessineerd.

KEUKEN
KeufeeMsetskeukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD enjorzolino)
van 6,80 vanaf 5,-

Werh- en vaatdoehjes
in diverse kleuren, van l ,80 per stuk

nu vier voor 5,
Theedoeken
l 00% katoen nu 3 voor 5,-
Halflinnen nu 2,95 per stuk
100% linnen nu 3,95 per stuk

Schorten
diverse kleuren vanaf 8,95

700% wollen p/a/ds
In prachtige ruitmotieven, diverse kleuren
130/170 van 54,10 voor 34,95

\ ZOMER
• *

nwkel
van

DEKBED SETS
grote partij dekbedsets - supervoordelig

Boras cotton
Kinderdessinsl 40-200
tdeens

Deja luxe satijn
1 pers
1 00% katoen lits-jumeaux

Cinderella Living Colors
1 pers
2 pers
lits-jumeaux

1 pers van 45,40 nu 14,95
vanaf 12,95

2 pers nu 24,95
lits-jumeaux nu 34,95

104, vanaf 29,
172, vanaf 59,-

63, nu 19,95
90, nu 19,95

104, . nu 29,95

Badgoed Van Dijch Royal (effen en gestreept)
60/110 cm, vele kleuren
van 9,95 per stuk nu 2 voor 12,-
Washand van 2 ,25 nu 1,80
Badlaken 70/140 van 18,50 nu 14,-

Badgoed Seahorse van Ten Cate
60/110 cm
van 10,95 per stuk nu 2 voor 13,95
Washand van 2,25 nu 1,80
Baddoek 100/180 nu 24,95

Badgoed met ingeweven motieven
van 9,95 per stuk nu 2 voor 12,-
Washand nu 1,80

Van Dijch, Move, Elias
Grote hoeveelheid nieuwe collectie
badgoed met 25% korting.

KATOENEN DEKENS
180/230
230/230
260/230
280/230

van 59,95 nu 49,95
van 79,95 nu 69,95
van 89,95 nu 79,95
van 99,95 nu 79,95

KUSSENS
Synthetische kussens
met hotlow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 13,60 nu 2 voor 19,95

Synthetische kussens
Gevuld met Luxorel en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 31,30 voor 22,- nu 2 voor 39,-

Ganzeveren kussen
van 31,30 voor 26,80 nu 2 VOOr 39,-

Kafoh kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 35,90 voor 26,80 nu 2 VOOr 49,-

Nehsteunhussen
Gevuld met synthetische bolletjes.

nu 29,
30% donshussen (dons/veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig,
van 63, l O nu 49,-

BADMATTEN
Grote partij - katoen en synthetisch
Nu 30% korting
Van o.a.
Aqua Nova, Dommelin, Van Dijck

Badmatten
Katoenen badmat met a n t i s l i p
Toiletmat 50/55 van l 7,95 nu 14,95
Bidetmat 50/60 van l 7,95 nu 14,95
Badmat 50/90 van 22,95 nu 19,95
Badmat 70/120 van 38,95 nu 32,95

Kinderbadjassen vanaf 15,-

Badjas met wafelstructuur
100% katoen in diverse kleuren
en maten nu 27,-

Heerlijhe velours badjassen
met capuchon
100% katoen van 58,95 nu 36,-

Badstof badjassen
100% katoen voor dames en
heren van 58,95 nu 36,-

BEDSHOP DE DUIF
ak 't om slape-n

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van l 29,- nu 79,-
2-persoons 200/200 van 199,- nu 119,-
litsjumeaux 240/200 van 219,- T1U 129,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
65% eendendons. In carré gestikt.
140/200 van 209,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 279,- nu 185,-
l i t s jumeaux 240/200 van 319,- nu 215,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling van
90% sanzendons en 10% kleine veertjes. In carré
gestikt.
l-persoons 140/200 van 279,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 409,- nu 229,-
litsjumeaux 240/200 van 499,- nu 279,-
Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. -t- lits j.)

Zomerdekbedden
Goedhof er kan niet. Zomerdekbed meteen
vulling van katoen en een 100% katoenen tijk.
l -persoons 135/200 van 45,- nu 29,-
extra lang 135/220 van 55,- nu 35,-
2-persoons 200/200 van 75,- nu 45,-
l i t s j u m e a u x 240/200 van 85,- nu 49,-
extra lang 240/220 van 95,- nu 55,-

Zomerdehbed met een vulling van 60% wildzijde,
40% wol en een katoenen tijk. Heerlijk koel.
l-persoons 140/200 van 69,- nu 39,-
2-persoons 200/200 van 129,- nu 69,-
l i t s jumeaux 240/200 van 149,- nu 79,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + l i t s j.)

Zomerdehbed met een vulling van 90% dons en
een katoenen tijk. lichtgewichten heel soepel.
l-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 139,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 149,- nu 109,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed. Zomerdeel met 100%
zijdevulling, winterdeel met 100% scheerwol
vulling en beide met 100% katoenen tijk.
l-persoons van 139,- nu 99,-
2-persoons van 199,- nu 139,-
Lits jumeaux van 239,- nu 179,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden
Met hatoenen tijk.
l-persoons 140/200 van 49,50 nu 35,-
1-pers. xl 140/220 van 58,60 nu 39,-
2-persoons 200/200 van 72,23 nu 49,-
lits jumeaux 240/200 van 85,86 nu 59,-
lits jumeaux 240/220 van 94,94 nu 69,-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met Perhal
hatoenen tijk en Kwali-soft vulling. Suf er zacht.
l-persoons 140/200 van l 26,74 nu 85,-
1-pers. xl 140/220 van l 35,82 nu 99,-
2-persoons 200/200 van l 72, l 7 nu 119,-
lits jumeaux 240/200 van 194,88 nu l 35,-
lits jumeaux 240/220 van 208,50 nu 149,-

STRANDLAKENS
Kinderstrandlahens vanaf 6,95
Strandlahens vanaf 11,95

Nu klamboes m
diverse kleuren

Nieuwstad 44-48, Zutphen
Tel. 0575-512816

K i j k ook eens op onze website:
www.bedshop.nl
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