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Presentatie ontwikkelingsplan 'Poort tot 't Groote Veld':

Mix van avontuur en rust

Belangstellend wordt er gekeken naar een schets van Poort tot 't Groote Veld zoals dat er straks uit moet komen
te zien.

"Het wordt dus geen Center
Parcs, Dolfinarium of Avontu-
renpark Hellendoom!" Met de-
ze woorden sloot directeur Ber-
tus van der Tuuk van het gelijk-
namige onderzoeksbureau uit
Culemborg de discussie over
het toekomstige recreatiepro-
ject Poort tot t Groote Veld af.
Hij deed dit maandagavond in
de zaal van Hotel Bakker waar
het ontwikkelingsplan aan de
direct aanwonenden werd ge-
presenteerd.

De plannen van onderzoeksbu-
reau Van der Tuuk zijn op z'n
minst ambitieus te noemen. Zo
kan het zwembad In de Dennen
volgens het bureau prima worden
uitgebreid met buitensportactivi-
teiten. "Op die manier trekje extra
bezoekers op de minder zonnige
dagen en kan het buitenzwembad
op jaarbasis langer open zijn", al-
dus Peter Bergmans van het Cul-
emborgse bureau dat door de ge-
meente Vorden is ingeschakeld
om nieuwe economische impul-
sen te ontwikkelen ter compensa-
tie van de wegvallende agrarische
werkgelegenheid.

Er wordt onder andere gedacht
aan een survivalcentrum met acti-
viteiten zoals een klimwand,
handboogschieten en een challen-
ge-parcours. Ook is er een ska te- en
wielercentrum in het plan opge-
nomen dat als startpunt fungeert
voor bijvoorbeeld skaten, skeele-
ren, mountainbiken en steppen op
't Groote Veld. Verder is het de be-
doeling dat er op deze locatie een
Toeristisch Overstap Punt (TOP)
voor langparkeerders komt waar
de toerist zijn auto kan neerzetten

en van daaruit per fiets diverse
routes kan rijden.

WINKELS
Plangebied Poort tot 't Groote Veld
is ongeveer veertien hectare groot
(inclusief het zwembad) en wordt
begrensd door de Ruurloseweg,
Wildenborchseweg, Enzerinckweg
en Hamelandweg. Aan de voor-
kant van het zwembad - dus ter
hoogte van de Oude Zutphense-
weg - moet volgens het bureau
een soort buurtschap komen met
winkels, horeca en een brink met
een gezellig terras. De winkels
moeten worden gezien als onder-
steuning van het buitensportcen-
trum. De toeristen kunnen daar te
recht voor de verhuur van bijvoor-
beeld toerfietsen, mountainbikes,
skates en steppen.

Volgens Peter Bergmans hoeven de
ondernemers in het dorp niet
bang te zijn voor eventuele con-
currentie. "Het is echt als aanvul-
ling bedoeld op het winkelbestand
in Vorden." Datzelfde geldt vol-
gens hem voor de horeca. "De toe-
risten willen daar overdag gewoon
iets drinken in combinatie met
een kleine kaart. Voor het avond-
eten kunnen ze dan terecht bij de
restaurants in het dorp." Bij de ho-
reca wordt een onbemande infor-
matiecorner ingericht waar de toe-
rist folder- en kaartmateriaal kan
verkrijgen en routes kan kopen die
door het gebied lopen.

Tenslotte is het er in het plan een
hotel en zalencentrum opgeno-
men. Deze is gesitueerd middenin
de open vlakte voor het zwembad
(gezien vanaf de Ruurloseweg).
"Met name georganiseerde groe-

pen en bedrijven zullen besluiten
in de poort te overnachten voor
bijvoorbeeld een actief weekend of
een vergaderarrangement", aldus
Bergmans. Bureau Van der Tuuk
heeft het over 40 hotelkamers. De
ze zijn in te richten met maximaal
drie tot vier bedden (voor groepen)
maar doordeweeks ook heel goed
te gebruiken voor de zakelijke
markt. In dat geval wordt er één
kamer per persoon verhuurd.
Naast het hotel komt een Pitch &
Putt-baan (een soort mini-golf)
met in totaal achttien holes.

Eerder op de dag werden de plan-
nen ook al aan de leden van de ge
meenteraad, Vordense Onderne-
mers Vereniging en Industriële
Kring Vorden gepresenteerd. Met
name de winkeliers in het dorp
vrezen dat de poort een soort ei-
land op zich wordt dat eerder als
concurrentie moet worden gezien
dan dat het toeristen naar het
dorp toetrekt. "Wij hebben daar
niets aan", zo beweerde één van de
ondernemers. Voorzitter Harry
Kettelerij van de Vordense Onder-
nemers Vereniging kan zich deze
reactie wel voorstellen. "Dit plan
biedt absoluut kansen voor ons
dorp. Ik denk dat sommige onder-
nemers nog gewoon even moeten
wennen aan het idee", zei hij
maandagavond na afloop van de
presentatie bij Hotel Bakker.

Het is de bedoeling dat het defini-
tieve plan in het najaar officieel
door het bureau aan het college
wordt aangeboden. Pas daarna zul-
len burgemeester en wethouders
er zich over uitspreken en wordt
het in de gemeenteraad behan-
deld.
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ZÖMERKRANT
Zomerfeesten 18. 19 en 20 juli
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/ WAND- & VLOERTEGELS SANITAIR

NIEUWLEUSEN
Meeleweg 18
(0529) 48 46 61

HENGELO*
Geerdinksweg 297
(074) 291 60 23

Middenweg SS
(0598) 63 14 55

DRACHTEN
M.L. Kingsingel 14
(0512)544725

VORDEN*
Smidsstraat 2
(0575) 55 58 59

DRONTEN
De Noord 45
(0321)3381 18
* Maandag gesloten

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 juli 10.00 uur mevr. J.M.T. Paas, Neede.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 juli 10.00 uur W. Schot.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 juli 10.00 uur dhr. A. Hagoort, Maaltijd van de Heer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 juli 10.00 uur ds. D.H. Borgers, Rijssen; 19.00 uur ds. C.
Gros, Aalten.

R.K kerk Vorden
Zondag 14 juli 10.00 uur Pastoor Schlatmann, eucharistieviering met
Volkszang.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag 13 juli 17.00 uur eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 14 juli 10.00 uur woord- en communiedienst, herenkoor

Weekendwacht pastores
13-14 juli tel. (0575) 46 12 75, 46 13 14.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te 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
13-14 juli G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De 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 1942.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Hetjebbink4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

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

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

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

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.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
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.y.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.

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

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 Etrug-
gink hoe dat zit. Tel. (0575) 46
3205.

• Kaarten Theater Onder de
Molen nu ook verkrijgbaar bij
de VW in Vorden: (0575) 55
3222.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 5110 6955.

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

• Gevraagd: administratief
thuiswerk. Computerkennis
aanwezig (o.a. Word en Ac-
cess). Tevens kennis van de
Engelse en Duitse taal. Tel. 06
10241517.

• Verhalen en muziek,
Theater Onder de Molen in
Vorden, elke woensdag in juli
en augustus, 20.00 uur. Entree:
€ 8,-. Reserveren via (0575) 55
6987.

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

• Vermist omgeving Zutphen-
seweg-het Jebbink sedert
dinsdag 2 juli: jonge cyperse
kater (gecastreerd), groene
ogen, witte sokjes, bef en
neus. Zutphenseweg 46, tel. 55
36 85 of amivedi-520612.

• Te koop: Fiat Panda 1000
LI E, bouwjaar 1989, zwart,
dance-uitvoering. Keurige au-
to, 100% goed €700.-. Tel. 06
23097392.

• 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.

• Te koop: caravan Eriba Pan,
30 jaar oud, steeds in onder-
houd geweest bij de dealer.
Compleet met accu, gas, zon-
neluifel, reservewiel. Banden in
goede staat. Vraagprijs € 800.-
Tel. (0575) 55 10 71.

• Gevraagd: ervaren hulp in
de huishouding voor 41/2 uur
per week. Variabele tijden mo-
gelijk. Tel. (0575) 55 43 79.

• Kasteeltuinconcert Ruurlo
„Musica Mediterranea", don-
derdagavond 1 augustus: vijf
ensembles op twee podia en
in de herbouwde Orangerie.
De wereld van het Napolitaan-
se lied gaat voor u open met
het duo La Passione. Reser-
veer nu voordelig uw toe-
gangskaart door € 15,- over te
maken op Postbankrekening
52100 van de KunstKring
Ruurlo te Ruurlo. Informatie:
website www.geocities.com/
kunstkringruurlo of tel. (0573)
45 20 75.

• Artikel over Marjan Berk
gelezen? Op 29 september
komt ze naar de bibliotheek.

• Te koop aangeboden: ±
4500 m2 weide + bosgrond
te Ruurlo buitengebied. Tel. 06
20420963 - (023) 53 10 565.

• Welke jongens/meisjes wil-
len ons 2 a 3 avonden helpen
met de winkelwagen bijpak-
ken, ± 11/2 uur. Teeuwen, tel.
55 37 75.

• Te koop: nieuwe aardappe-
len. Diverse soorten groenten
en fruit. Sla-, rode biet-, prei- en
zomerandijvieplanten. Bloem-,
spits-, rode-, witte-, savoye- en
boerenkoolplanten. André Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden,
tel. (0575) 55 68 76.

• Voor hangjongeren in spe:
hangmatjes voor in de box.
Worden ze lekker rustig van.
Wereldwinkel Vorden.

• Te koop aangeboden: 4 x
thonetstoelen €150.- en
Chaisse Lounge (oud rose)
€75.-. Inl. na 18.00 uur (0575)
55 55 00.

• Gezocht: hulp in de huis-
houding. Tel. (0575) 55 25 33.

Veel gezondheid van de echte groenteman in

DE VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 8 juli t/m zaterdag 13 juli

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de

vele mogelijk-

heden van

doorplaatsing

in meerdere

edities

Stevig stappen in

Zwitserland?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

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

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-marl:
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 11 69,
www.tcrenovatie.com

Heerlijke delicatesse
Opperdoezen non
11/2kilo €fci

Alleen opwarmen! macaroni
'Bolognaise' pcq
100 gram € Ui

Ijzersterke vitaminen

spinazie J pc
hele kilo € 1 •

Nieuw . . . boordevol vitaminen
col slaw salade 4 AQ
200 gram € 1 •

Hollandse gezondheid
aardbeien -4 gg
grote doos € 1 •

Een specialiteit van ...
Röte grutze -4 yg
schaaltje € 1 •

Nieuwe oogst ... ^00

versgesneden rOQ6 KOOI 500 gram € Ui

^Èi^\ ®e Echte
/j ^ j Groenteman Vorden
i / Freddie Letink
\^ f- Burg. Galleestraat 3 «Tel. (0575)551617

Internet: www.de-echte-groenteman.nl

Kersenvlaai
a75 JT50

• klein €

Aardbeien-
bavaroisevlaai

klein € 5;50

Harde
maisbroodjes

fOO
3 voor € r.

Spaar voor korting op
toegangsbewijs van de Efteling.

Aanbiedingen geldig van 8 juli t/m 13 juli 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

De woonwinkel
van Warnsveld

Hot
voor al uw handwerkartikelen

• OMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Betersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
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Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon
en broertje

Jim

Jim is geboren op 4 juli 2002 om 11.15 uur.

Mayckel, Miriam &Tess
Reintjes-Schierboom

i • »
» Burg. Vunderinkhof 8

7251 XA Vorden
Tel. (0575) 55 14 17

... ... ..... ........... ..... ... ...... ..... g
il'
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l
Een heel groot wonder, «
een klein nieuw leven.
Het klinkt zo gewoon,

maar voor ons zo héél bijzonder. l
»

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

Stef
Hij is geboren op vrijdag 5 juli 2002
om 12.35 uur en weegt 3970 gram.

René, Wia en Roy te Velthuis

Julianalaan 6
7251 ER Vorden
Tel. (0575) 55 44 74

a|
Ii.. •

r— .. T,,
35

Hartelijk dank aan allen die, op welke wijze dan ook,
onze 50-jarige trouwdag tot een fijne dag hebben
gemaakt.

H.J. Zweverink
G.A. Zweverink-Maalderink

Heideweversweg 4
7255 LV Hengelo (Gld.)

... . :._,._,..,_ .,. ... v

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

VREEMAN MODE
UJamcs c?i

Lochemseweg 120 - Harfsen - Tel. (0573) 43 12 02

Op alle
onderstaande
artikelen

50% KORTING
• japonnen, korte mouw
• zomerjacks, dames
• piratenbroeken
• blouses, korte mouw

Elke woensdag gesloten.

Onze sluitingstijden zijn in juli en augustus
weer verlengd:

woensdag, donderdag,
zaterdag en zondag

open tot 21.30 uur.
Vrijdag tot 22.30 uur
en maandag blijft 20.00 uur.

Door de krappe personeelsbezetting blijven we
de dinsdag helaas gesloten.

Wij zijn dan ook nog steeds op zoek naar 'n

medewerker/ster
voor 25 tot 36 uur per week die ons team
goed kan versterken.

CAFETARIA - PETIT RESTAURANT

DE BUURMAN'
Dorpsstraat 8 • Vorden
Tel. (0575) 55 43 55Dinsdags gesloten.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Voorkom inbraak!
Wij beveiligen uw woning volgens de eisen
van het Politie Keurmerk Veilig Wonen*

Onze voordelen:
Politie erkend PKVW bedrijf
Gediplomeerd Preventie adviseurs
Gratis vrijblijvend advies/offerte
Eigen montage service
Winkel voor vakman en doe-het-zelvers
Zie tevens op www.politiekeurmerk.nl
voor meer info over het keurmerk
Zeer groot assortiment beveiligingsartikelen

MMAAKrfttVtNTIC

VEIL IG
WONEN'

H A R M S E N
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

B a n m n k s t r a a i 4 - 7 2 5 5 A W H e n g e l o ( G l d ) - T e l . 0 5 7 5 - 4 6 1 2 2 0

Zonder U kunnen we
geen verloskundigen
opleiden voor de
baby's van Bangladesh.
Word lid.
Bel 070-3339300
(kantooruren).

www.unicef.nl

Zonder U geen Unicef. unicef '*

Wegens vakantie

gesloten
van 15 juli t /m 31 juli.

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 AA Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

Feesttip van onze
Oosterburen.

€ U.WOgram

4 Duitse bief-
Stukken + gratis saus €

^^ Zomergevoel
700 gram € 115

€ l-

Kip-krokant schnitzels A98
WOqram € \fm

405
€ I.

Kip-kerrie salade
700 gram

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

ZOU Is:

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

Bedrijf en showroom: (Jerritsenweg 6
(Industrieterrein 'IX- Mar?.' t.o. Woonboulevard l - i j t - r k a n i p )

7202 BP /iitphcn
Tel. (0575) 52 61 56 / 5 i 67 88 / 06 20217581

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil l
• Is het opschrift nog leesbaar 7
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



j GEMEENTE BULLETIN yoRDEN
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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 17.30 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.

'R EGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD;
INSPREKEN

Openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht
Burgemeester en wethouders zijn van plan om de gemeenteraad voor te
stellen een nieuw Reglement van Orde voor de vergaderingen van de ge
meenteraad vast te stellen en een voorstel over het (in)spreken door in-
woners van Vorden tijdens gemeenteraadsvergaderingen.

Als het voorstel van burgemeester en wethouders wordt aangenomen
door de gemeenteraad dan zal de gemeenteraad tweemaal per maand
vergaderen. Eenmaal opiniërend, dan neemt de gemeenteraad geen be-
sluiten, en een raadsvergadering veertien dagen later, waarin de ge
meenteraad wel besluiten neemt, een besluitvormende raadsvergade
ring. In een opinievergadering discussiïren raadsleden over de geagen-
deerde onderwerpen.

Inspreken
Tijdens commissievergaderingen mocht u inspreken over de onderwer-
pen die op de agenda stonden. Na het afschaffen van de commissies kan
dat dus niet meer. Het inspreken is in de Algemene wet bestuursrecht en
in de Inspraakverordening al uitvoerig geregeld.

Bij de voorbereiding van beslissingen zijn burgemeester en wethouders
verplicht om alle nodige kennis te vergaren om alle belangen goed af te
kunnen wegen. Vaak zullen zij een openbare voorbereidingsprocedure
(inspraak) voeren om zoveel en zo goed mogelijk uw zienswijze te weten,
ledere belanghebbende, soms zelfs iedereen, kan dan zijn mening geven.
Burgemeester en wethouders verwerken de inspraakresultaten in hun
voorstel aan de gemeenteraad of maken een aparte nota van inspraak.
Als het om bijzonder ingrijpende besluiten gaat houden zij inspraak-
avonden. U kunt daar ook in discussie met aanwezige raadsleden, voor-
afgaand aan de eigenlijke inspraak. Ook daarvan krijgt de gemeenteraad
uiteraard verslag.

Als de gemeenteraad dus over een onderwerp vergadert, zijn de stand-
punten van belanghebbenden bekend. Het inspreken in opinievergade
ringen is dan niet meer dan een herhaling van zetten en heeft geen toe
gevoegde waarde.

Het niet kunnen inspreken bij opiniervergaderingen betekent dus niet
dat de gemeenteraad geen rekening meer houdt met uw visie! Hij kent
immers uw standpunt vooraf en zal bij het nemen van een besluit uw
zienswijze des te beter kunnen betrekken.

Verzoek tot het nemen van een besluit
Bij een verzoek van u aan de gemeenteraad om een besluit te nemen, zijn
burgemeester en wethouders ook verplicht om de nodige kennis te ver-
zamelen. Belanghebbenden kunnen hun mening geven. Ook in deze min
of meer individuele gevallen betrekt de gemeenteraad dus uw mening
bij de besluitvorming.

Spreeekrecht
Wat was en blijft, is het spreekrecht. Na de opening van een vergadering
mag u de gemeenteraad toespreken over een onderwerp dat niet op de
agenda van de opinie en/of de besluitvormende vergadering staat. Spre
ken over een onderwerp dat openbaar is voorbereid of wordt, mag niet.
Door gebruik te maken van het spreekrecht kunt u onder andere probe
ren onderwerpen op de politieke agenda te krijgen.

Openbare voorbereidingsprocedure afd. 3.4 Algemene wet be-
stuursrecht
Van 11 juli tot en met 22 augustus liggen de ontwerpvoorstellen voor u
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de sec-
tor Samenleving in het gemeentehuis (units) en kunt u uw mening
schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan burgemeester en wethou-
ders.

ELEIDSREGELS

Beledisregels geven algemene regels voor het gebruik van .bevoegdheden
door bestuursorganen (vaak het nemen van besluiten). Burgemeester en
wethouders hebben een overzicht gemaakt van de beleidsregels die nu
gelden. Dit overzicht kunt u inzien bij de sector Samenleving in het ge
meentehuis.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met de openstelling van de tuinen van "de Wiersse", is de
Wiersserallee op 14, 17 en 21 juli afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers en fietsers.

IOOLINSPECTIE EN -REINIGING

Van 15 juli tot en met 18 juli 2002 reinigt en inspecteert de firma Sita de
len van de riolering in de:

Beckenstraat,
Vierakkersestraatweg,
Dorpsstraat (Wichmond),
Holtmaet,
Biesterveld,
Weppel,
Bedrijvenweg.

Bij deze reiniging kan enige rioolstank vrijkomen. Het is raadzaam om
wasbakken, schrobputjes en dergelijke af te dekken met een natte doek
en de deksel van de wc dicht te doen.
Aanwonenden krijgen bericht.

VONDOPENSTELLINGEN BURGERZAKEN 2OO2

De data voor de avondopenstellingen burgerzaken zijn gewijzigd. Op de
volgende donderdagavonden kunt u van 18.30 tot 19.30 uur terecht voor
alle lokethandelingen:

29 augustus 2002
26 september 2002
31 oktober 2002
28 november 2002
19 december 2002

'B OUWAANVRAGEN

plaa ts aan vrager
Galgengoor- P. Le Grand
weg 9
Lindeseweg 31 J. Feldkamp

inhoud
Bouw garage
met carport
Herbouw van
een woning

datum ontvangst
27-06-2002

02-07-2002

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Voor de met (*) aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de
mogelijkheid om in de periode van tot en met.... 2001 een zienswijze
in te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een gebied, waarvoor
een ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan ter inzage is ge-
legd. Burgemeester en wethouders kunnen deze aanvragen met toepas-
sing van artikel 50, lid 4 Woningwet afhandelen omdat de bouwplannen
in overeenstemming zijn met zowel het geldend- als het in voorberei-
ding zijnde bestemmingsplan.

ERGUNNINGEN

bouwen

plaats
het Stroo 10

Ruurloseweg 74 J.WA. Roelvink

Kapelweg l,
Vierakker
Vosheuvelweg l

aanvrager inhoud
G.H.E. Greven Vergroten van

een woning
Bouwen van
een berging met
overkapping

H. Roording Bouwen van een
bergruimte

J.G.T. Oldenhave Veranderen van
Polman een woning

vrijstelling

Overgang naar
woondoeleinden

slopen

plaats
Lindeseweg 31

aanvrager
HJ. Ruiter-
kamp BV

inhoud
Geheel slopen van een woning

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

NDERHOUD BAAKSEWEG

In verband met onderhoudswerkzaamheden en de aanleg van rode sug-
gestiestroken is de Baakseweg, tussen de Rondweg en de rotonde in de
Beeklaan, op 17 juli en in week 30 (van 22 juli tot en met 25 juli) of zoveel
langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer.

voor het al/erlaatste nieuws



drukwerk dat
gezien wordt...

Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp.

opmaak, kleur en tekst.

Goed drukwerk valt op. sterker.

het verhoogt de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wij zijn daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 - Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl - Internet: www.weevers.nl

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON
DEMAND

.verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten

U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.

d r u k k e r i j Weevers

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

Een onbezorgd gevoel
De zomer staat voor de deur. Tijd om eropuit

te trekken. Een uurtje vliegeren, een dagje naar

het strand of een verre reis naar het buitenland:

vrijheid, blijheid!

Wilt u met een werkelijk onbezorgd gevoel van

uw vrijheid genieten, dan kunt u niet zonder een

pakket goede verzekeringen. Van Univé natuurl i jk .

Want Univé biedt u complete verzekeringen tegen

aantrekkelijke premies.

Uw auto, caravan of boot zi jn uitstekend verze-

kerd tegen diefstal en schade. Bovendien kunt u op

Univé vertrouwen als het gaat om reisverzekeringen.

Kortom, Univé verzekert u van een 'goede reis'!

En, hoe meer verzekeringen u afsluit , hoe voor-

deliger het voor u wordt. Want met het Premie

Voordeel Plan kan uw korting oplopen tot maar

liefst 15%.

Wilt u meer weten? Kom voor een persoonlijk

advies eens langs bij het Onderlinge-kantoor. Of

bel voor een afspraak bij u t h u i s . U k u n t ons ook

bezoeken op internet: www.Lmive.n l .

De voordelen op een rij

• Uitgebreid pakket verzekeringen

• Goede dekking tegen aantrekkelijke premie

• Deskundig en persoonlijk advies bij u in de buurt

• Korting met het Premie-Voordeel-Plan

TJNWE\*^/ V H R Z H K H R I N G R N l J

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Burg. de Beaufortplein 13 Markelo, tel. (0547) 36 7000
Langestraat 5 Delden, tel . (074) 376 50 37

draaf Ottovveg 18 Lochem, tel . (0573) 29 81 00
Stationsstraat 12 Ruiirlo. tel . (0573)45 83 20

Halve prijzen
dames- en herenmode

met uitzondering van T-shirts en shorts.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438



Gelders Dagblad trekt
zich niets aan van
embargo Redactioneel Commentaar

"Ik ben echt ongelooflijk pis-
sig. Zoiets doe je toch niet?
Wie denken ze bij het Gelders
Dagblad wel dat ze zijn." Met
deze woorden belde wethou-
der Dorien Mulderije vorige
week naar de redactie van
Weekblad Contact.

Wat is er aan de hand. De ge-
meente Vorden had vorige week
de regionale pers uitgenodigd
voor een informatiebijeenkomst
op maandag 8 juli bij Hotel Bak-
ker over de recreatieplannen op
't Groote Veld. Van tevoren kreeg
de pers het concept-eindrapport
van bureau Van der Tuuk alvast
onder embargo opgestuurd zo-
dat ze zich konden inlezen.
Onder embargo betekent dat de
plannen niet eerder dan na de in-
formatiebijeenkomst mogen
worden gepubliceerd. Normaal
gesproken houden journalisten
zich altijd aan die afspraak.
Weekblad Contact publiceerde
de afgelopen week dan ook nog
niets. Het Gelders Dagblad trok
zich echter niets van het embar-
go aan. Woensdag stond al met
vette letters in de krant: 'Avon-
tuur en rust in Poort Groote
Veld.'
Onze collega's gingen daarbij he-
lemaal voorbij aan het feit dat
het plan pas maandag gepresen-
teerd werd aan de leden van de
gemeenteraad, omwonenden en
andere betrokkenen. Toen wet-
houder Mulderije naar het Gel-
ders Dagblad belde met de vraag
waarom ze het embargo gene-
geerd hadden, zei de desbe-
treffende redacteur: "Het plan
was toch al door het college goed-

gekeurd. Dus het kon volgens ons
al best wel de krant in." Dat laat-
ste sloeg helemaal nergens op
omdat het tot nu toe alleen nog
maar een plan is van het bureau
Van der Tuuk. Het college en de
raad moeten zich er nog over uit-
spreken.
Het vervelende van de hele situ-
atie is dat er misbruik wordt ge-
maakt van de goede bedoelingen
van de wethouder. Zij wilde dat
de pers zich op een goede wijze
kon voorbereiden op de presen-
tatie. Het uiteindelijke resultaat
is dat gemeenteraadsleden, be-
trokkenen en omwonenden vori-
ge week in de krant moesten le-
zen over de recreatieplannen op
't Groote Veld. De informatiebij-
eenkomst van afgelopen maan-
dag kwam op die manier als mos-
terd naar de maaltijd. Met dank
aan het Gelders Dagblad!

Wethouder Mulderije zal zich
een volgende keer dan ook wel
twee keer bedenken voordat ze
weer iets onder embargo naar de
pers stuurt. En dat alleen maar
omdat het Gelders Dagblad zich
niet aan de spelregels houdt. De
gemeente Vorden heeft in het
Gelders Dagblad een kleine recti-
ficatie afgedwongen. Maar eigen-
lijk schieten ze daar niet veel
mee op. Het leed is al geschied.
Beter is het om te bekijken of er
gerechtelijke stappen zijn te ne-
men tegen het schenden van het
embargo, want ook een Gelders
Dagblad hoort zich aan de regels
te houden en staat niet boven de
wet!

De redactie

Engerlingen geven veel
schade in tuin

Pech voor Jong Gelre
Het zat de Jong Gelre afdeling
Vorden- Warnsveld de afgelo-
pen week tijdens de jaarlijkse
fietsvierdaagse niet mee. Wa-
ren er vorig jaar nog 250 deel-
nemers, dit keer kwam men
niet verder dan 55 fietsers. Ge-
lijk de eerste avond was het al
mis. Fikse regenbuien gooiden
roet in het eten. Die avond ver-
trokken er 40 fietsers vanaf het
Dorpscentrum in Vorden voor
een 25 kilometer lange tocht
richting Hengelo en omgeving.

Om voor een medaille in aanmer-
king te komen (de deelnemers
moetern minimaal drie avonden
meedoen) kon er ook dinsdag-
avond nog gestart worden. Toen
melden zich 15 "nieuwe" perso-

nen, zodat het totaal uitkwam op
55. Donderdagavond, de slot-
avond, stond er een rit richting Al-
men op het programma.

Die avond kreeg de groep Nijen-
huis een beker uitgereikt die door
Bloemendaal & Wiegerinck be-
schikbaar was gesteld voor de
groep met het grootst aantal deel-
nemers.

De organisatie hoopt dat Pluvius
zich volgend jaar, niet zal laten
zien. Dan wordt er namelijk een
jubileum gevierd.
Het wordt in 2003 nl. het 25 ach-
tereenvolgde jaar dat Jong Gelre
Vorden- Warnsveld deze fietsvier-
daagse organiseert.

Veel tuinbezitters kennen het
probleem, plotseling wegkwij-
nende coniferen of beukenha-
gen, heesters die midden in de
zomer geel blad krijgen en niet
meer willen groeien. Vaak is in
de regio Vorden en Wichmond
hiervna de oorzaak: Engerlin-
gen!

Engerlingen zijn de larven van de
meikever die zich te goed doen
aan de wortels van de planten en-
soms hele gazons kunnen vernieti-
gen doordat de zode van het gras
komt los te liggen. De meikever
heeft zijn naam te danken aan de
tijd dat ze uitvliegen om elders op-
nieuw eitjes te gaan leggen, die op-
nieuw weer larven worden en het
hele verhaal begint weer opnieuw.
Naast meikevers zijn er juni-ke-
vers, taxus-kevers en rozen-kevers
eie eenzelfde cyclus kennen enook
een vergelijkbare schade aanrich-
ten.

WAT IS ER AAN TE DOEN?
Bestrijding van deze larven met
chemische middelen is door de
nieuwe wetgeving van de laatste
jaren steeds moeilijker geworden,
omdat alle goede middelen uit de
handel zijn genomen. In het geval
van gebruik in een tuin om het
huis is dat niet verkeerd, omdat ze
soms wel zwaar-giftig waren.
Sinds kort zijn er nieuwe moge-
lijkheden voor biologische bestrij-
ding: Aaltjes! Hierbij denkt menig-
een misschien aan aaltjes die de
rozen het blad laten verliezen,
maar dat is een heel andere va-
riant.
De aaltjes voor bestrijding van lar-
ven van de voornoemde keversoor-
ten zijn onschadelijk voor planten
en derhalve zeer effectief in ge-

bruik. Deze aaltjes worden gele-
verd in bakjes van ca. een halve li-
ter en bevatten 50 miljoen stuks
die kunnen worden verdeeld over
de tuin met een gieter of een lage
drukspuit (max. 5 bar).
Direct na toediening gaan de aal-
tjes op zoek naar larven, die ze bin-
nen dringen en infecteren met
bacteriën die dodelijk zijn voor
hen. De aaltjes voeden zich met de
inhoud van de dode larven en ver-
meerderen zich om opnieuw an-
dere larven te infecteren.

HOE TE HANDELEN?
Twee dagen voor behandeling de
hele tuin goed sproeien met water,
ook onder hagen en bomen goed
nat maken. Dit is noodzakelijk om
de aaltjes in de bodem te laten
dringen.
Zorg voor een spuit met grove
spuitopening en lage druk of voor
kleine tuintjes een gieter. Een fijne
zeef is nodig om de aangeleverde
aaltjes en het inerte draagmateri-
aal van elkaar te scheiden, toepas-
sing moet in de avonduren gebeu-
ren en nadien moet de hele tuin
nogmaals worden gesproeid om
de aaltjes goed in de grond te spoe-
len.
Men kan de aaltjes bestellen bij
Kwekerij Hubers in Baak. Per ver-
pakkung kan men 100 m2 behan-
delen. Een complete gebruiksaan-
wijzing wordt bijgeleverd en men
hoort van van uw leverancier wan-
neer in de week van 15 tot 20 juli
de bestelling kan worden afge-
haald.
Deze aktie is éénmalig, dus maak
er gebruik van, eventueel in com-
binatie met de buren. De aaltjes
moeten binnen 3 dagen worden
gebruikt in verband met houd-
baarheid.

(advertentie)

Bestelling Aaltjes tegen Engerlingen

,Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats

Aantal m2 tuin:

Inleveren voor 13 juli 16.00 uur bij
KWEKERIJ HUBERS BAAK (bij de Kerk)

Diplomazwemmen
"In de Dennen'
Het afgelopen weekend was er
voor de eerste keer dit seizoen in
hetVordense zwembad "In de Den-
nen" gelegenheid een zwemdipl-
ma te behalen. Het afzwemmen
van de zwemdiploma's A, B en C
vond plaats onder het toeziend
oog van NRZ rapporteur W. Vink
uit Ulft.

De beoordelingscommissie werd
gevormd door Ernst Jan Somsen
en Mirjam Heuvelink. In totaal
slaagden 9 personen voor het
zwemdiploma "A"; elf voor "B" en
l voor "C". Voor zwemvaardigheid
I slaagden 3 personen; voor II één
persoon en 2 voor III. Voor zwem-
vaardigheid III en snorkelen III
slaagden in totaal 5 personen.
Voor zwemvaardigheid I en snor-
kelen I slaagde een persoon. Voor
zwemvaardigheid "A" en snorke-
len "A" slaagden 4 personen; voor
zwemvaardigheid "B en snorkelen
"B" drie personen en idem "C" een
persoon. Ook bij deze onderdelen
bestond de beoordelingscommis-
sie uit Ernst Jan Somsen en Mir-
jam Heuvelink.

DE GESLAAGDEN ZIJN:
Zwemdiploma A: Joshua, Paul en
Benjamin v.d. Veer, Bo Wijs, Sifra
Oevering, Chyenne van Dijk, Len-
nard Nijenhuis, Guus ten Have en
Lisanne Rietman.

Zwemdiploma "B": Jeanne Hart-
man, Jessica Koster, Mila Schrijver,
Bjorn Houwen, Irene Menkveld,
Daniel Paap, Marloes Olthaar, Sy-
brenne Hamer, Jip Grootveld, Lotte
Keg en Lotte Gerritsen. Voor "C"
slaagde Lous Temming.

Zwemvaardigheid I: F. ten Have, M.
Ten Have, H. Eggink.
Zwemvaardigheid II: H. Ambergen
Zwemvaardigheid III: M. ten Wilde
en S. Ambergen.

Zwemvaardigheid III en snorkelen
III: P. Dagevos, P en T. van Sint-
maartensdijk, L. Arfman en A de
Klein.
Idem zwemvaardigheid I en snor-
kelen l: I. Rouwhorst.

Voor de examens N.O.B. (Neder-
landse Onderwatersport Bond)
slaagden:
Zwemvaardigheid "A" en snorke-
len "A": E. de Klein, L. Masselink, L.
Kroesbergen, G. Robbertsen.

Idem "B": R. Rouwhorst, S. ten Ha-
ve en B. Klein Haneveld.

Idem "C": L. Klein Haneveld.

Het regionale
nieuws vindt u

wekelijks in
Weekblad
Contact

Amnesty op de
weekmarkt

Jos Peters koning van Delden
Nog maar enkele weken ge-
trouwd, de wittebroodsweken
zijn nog in volle gang en dan
ben je ineens schutterskoning
van Delden. Dat overkwam Jos
Peters vrijdagavond tijdens het
buurtfeest in Delden. Het was
exact het 190e schot dat via het
vuurwapen van Jos Peters werd
gelost en dat de vogel "het le-
ven" kostte.

Het vogelschieten in het buurt-
schap verliep heel wat sneller dan
vorig jaar toen ver na het mid-
dernachtelijk uur, Theo Hamer de
gelukkige schutter bleek. Diezelf-
de Theo Hamer demonstreerde
vrijdagavond dat hij inderdaad
een goeie schutter is, want dit-
maal ging hij met de tweede prijs
aan de haal! De nieuwe schutters-
koning Jos Peters werd na afloop
van de volksspelen door de Gerrit

Rossel, voorzitter van de Deldense
buurtvereniging, gehuldigd. Een
fraaie sjerp en beker voor hem en
bloemen voor echtgenote Elke.

En zoals het in de aardappelloods
(een deel van de loods was omge-
toverd tot "feestzaal") van de fami-
lie Scheffer te doen gebruikelijk is,
ging het kersverse schutterspaar
Jos en Elke met stoel en al "de
lucht" in. Angst tijdens het "ze le-
ven hoog " hadden ze niet. Op 14
juni jongstleden tijdens de brui-
loft in Hotel Bakker hadden ze im-
mers al een voorproefje gehad!

UITSLAGEN
Vogelschieten: l Jos Peters, schut-
terskoning; 2 Theo Hamer, l.vleu-
gel; 3 Albert Mulderije, r.vleugel; 4
Wim Zweverink, kop; 5 (na loting)
Henny Hamer, staart.

Schieten vaste baan: l Gerben
Vruggink; 2 Edwin Schouten; 3
Frank Bloemendaal.

Schieten vrije baan: l Frank Bloe-
mendaal; 2 Henri Eggink; 3 Erna
Bloemendaal.

Gavelgooien: l Theo Hamer; 2
Frank Bloemendaal; 3 Paul Kol-
horn.

Sjoelen: l Riet Vruggink; 2 Annie
Eggink; 3 Stefan Berentsen.

Darten (volwassenen): l Andre Eg-
gink; 2 Annie Eggink, 3 Henri Eg-
gink. Darten (kinderen): l Suzan-
ne Enzerink; 2 Mariska Enzerink;
3 Niels Scheffer.

Bolerospel: l Ilse de Gelder; 2 An-
nie Eggink; 3 Bart Tiessink.

Komende vrijdag staat de werk-
groep van Amnesty Interna-
tional met een zomeractie op
de weekmarkt.

Deze keer wordt er vanuit Amne-
sty International een groetenkaar-
tactie georganiseerd. Deze actie
bestaat uit het versturen van voor-
bedrukte kaarten aan mensen
waarbij schending van de interna-
tionale mensenrechten aan de or-
de is.
Zo wordt er geschreven aan Yury
Bandazhevsky in Wit Rusland. Yu-
ry, geboren in 1957, is hoogleraar
aan een medisch instituut. Hij is
in juni 2001 veroordeeld tot 8 jaar
gevangenisstraf wegens het aanne-
men van steekpenningen van stu-
denten. Hij heeft dit steeds ont-
kend. Ook getuigen hebben ver-
klaard dat hij het niet gedaan
heeft. De werkelijke reden van zijn
veroordeling is zeer waarschijnlijk
het feit, dat hij openlijk heeft ge
schreven over de gevolgen van de
ramp bij Tsjernobyl voor de ge-
zondheid van de Wit-Russische be-

volking. De omstandigheden in de
gevangenis zijn slecht. Amnesty
International heeft om onmidde-
lijke en onvoorwaardelijke vrijla-
ting van Yury Bandazhevsky ge-
vraagd.

Ook kunt een groetenkaart verstu-
ren aan zijn vrouw, Galina Band-
azhevskaya. Zij mag hem vier keer
per jaar bezoeken en voedselpak-
ketten meenemen. Ze is zeer be-
zorgd om zijn gezondheid. Een
steunbetuiging aan haar is wel-
kom. Ze heeft uitdrukkelijk ge-
vraagd om aan haar man te schrij-
ven, maar hem geen pakketten te
sturen. Als dat wel gebeurt, mag
zij haar pakketten niet meer ge-
ven.

In de kraam kan men ook de be-
kende Amnesty spullen kopen:
kaarten, kaarsen, en cadeau-arti-
kelen. Door de koop draagt men
bij aan het werk van Amnesty In-
ternational. Amnesty strijdt voor
handhaving van de mensenrech-
ten over de gehele wereld.



café-bar-discotheek

'DE ZWAAN'<J
gelegen nabij het
lunapark
Spalstraat 3,
Hengelo (Gld.)

„Net ef f e gezelliger"

Ja, het is weer zover,

HENGELOSE
KERMIS
en wij gooien de beuk er weer in, voor de 30e maal
met ons gezellige tuinfeest.

UIT: GOED VOOR U!
Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens

Fam. Waenink en medewerkers

Tijdens de kermis is onze discotheek
alle avonden vanaf 20.30 uur geopend

Woensdag 10 juli een daverend gezellig feest irronze bruine kroeg met

Vrijdag 12 juli na de kinderspelen organiseren wij in samenwerking met de
schutterij Eendracht Maakt Macht vanaf 18.00 tot 20.00 uur voor al de kinderen
in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar

KINDERDISCO
's avonds BAKKERU MANSCHOT
Zaterdag 13 en zondag 14 juli voor het 30e jaar het grandioze

T U l N F E E ST MET BARBECUE
vanaf 20.30 uur m.m.v. de succesvolle formatie

N EVER MIND
Zondagmiddag na de optocht en 's avonds
(zondagmiddag vrij entree) speelt in onze tuin

NEVER MIND

SPANNEVOCEL

Het
De Spannevogel ruimt op! Showroommodellen

van diverse meubelen voor uw huiskamer,
slaapkamer en keuken gaan weg met fikse

kortingen in de showroom Hengelo Gld!

Op tapijten en gordijnen krijgt u
10% korting in beide showrooms:

Ruurlo en Hengelo.
Kom gauw eens bij ons kijken

en overtuig uzelf! 3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

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

www.spannevogel.nl

^t/m/ 27 juli/

Tonny Juftiërfs
5~ IHJ>
l /T3]

AUTOSCHADE

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Contactjes?

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

TEGELHANDEL

muller-vofcJcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Je bent jong en wilt een bruin
kleurtje. Misschien leuk voor nu.
Maar veel zonnen is een goede
manier om al op betrekkelijk
jonge leeftijd rimpels te krijgen.
Verstandig genieten van de zon
kan dat - en erger - tegengaan.
Praktische tips vind je in de folder
'Geniet van de zon, maar maak

het niet te gek' van de Neder-
landse Kankerbestrijding/KWF.

Je kunt deze folder kosteloos be-
stellen (bestelnr. G75) via de gra-
tis Hulp- en Informatielijn 0800 -
0226622 of via www.kankerbe-
strijding.nl.

Het KWF heeft ook een brochure
uitgebracht met achtergrondin-
formatie. Die heet 'Verstandig

zonnen, minder kans op huid-
kanker' en is eveneens gratis ver-
krijgbaar (bestelnr. F06).

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING
K O N I N G I N W I L H E L M I N A F O N D S

VLIEG MEE MET
KAS BEWJEV

Inclusief vri-jkaarte BBMB

VRI-JDAG UAUGUMANENBURG
0575-554304 alleen bi-j voldoende

deelname



Grote en kleine ballonnen tijdens
Oranjefeest Medlertol
In het feestprogramma van het
jaarlijkse Oranjefeest in het
buurtschap "Medlertol" is stee-
vast het onderdeel "ballonnen
oplaten" opgenomen. Zo ook
tijdens de festiviteiten in het af-
gelopen weekend. Een groot
aantal kinderen liet onder de
vrolijke tonen van de muziek-
vereniging "Concordia" de bal-
lonnen vanaf het feestterrein
het luchtruim kiezen. De afge-
lopen dagen werd daar nog een
extra dimensie aan toegevoegd
en keken de bewoners van Med-
lertol zich de ogen uit bij het
zien van heel veel "grote" bal-
lonnen, waarvan er diversen
zelfs in het Medler landen. Bal-
lonnen die dankzij "Zutphen
Ballooning" waren opgelaten.
De Oranjecommissie Medlertol
heeft er uiteraard niets op te-
gen dat er jaarlijks (en dan
graag in hetzelfde weekend)
een dergelijk ballonnenspekta-
kel in Zutphen wordt georgani-
seerd. En als het "effe kan" on-
der dezelfde windrichting!

Alvorens wethouder Henk Boog-
aard zaterdagmiddag de volks- en

kinderspelen opende, was er vrij-
dagavond in de feesthal een optre-
den van de toneelvereniging
"Steeds Beter" uit het buurtschap
Bruil. De bezoekers vermaakten
zich uitstekend tijdens het blijspel
"De gebroeders Baks". Er werd vlot
en goed gespeeld. De regie was in
handen van Gerrit Hulshof. Het
onderdeel "vogelschieten" was za-
terdagmiddag vlot bekeken. Er
werden slechts 104 schoten gelost.
Hans Berenpas werd schuttersko-
ning. Voor het eerst dit jaar vogel-
schieten voor kinderen. De jeugd
vond het prachtig en schoot er (in
groten getale) lustig op los.
Nanneke van Ginkel werd de Ie
Jeugdige Schutterskoningin.
Het Oranjefeest in de Medlertol
werd zaterdagavond afgesloten
met een balavond met muzikale
medewerking van "De Flamingo's.

UITSLAGEN SPELEN
Vogelschieten: l en schuttersko-
ning Hans Berenpas; 2 Gerrit Nij-
enhuis(kop); 3 Hans Berenpas
(l.vleugel);4 Erwin Weenk (r.vleu-
gel); 5 Riane Meijerink (staart).
Dogcarrijden: l Marieke Neer-
laar; 2 Gerrie Enzerink; 3 Linie

Hendriksen; 4 Sanne Mullink; 5
Ina Knoef.
Flessentent: l Arnold van Woer-
kom; 2 Gerrit Otten; 3 Stefan
Groot Nuelend; 4 Gert- Jan Ha-

moen; 5 Driekus Klein Geltink.
Schijfschieten: l Gerrit Nijen-
huis; 2 Dewalt Meijerink; 3 Minie
Meijerink; 4 Henk Fokkink; 5
Henk Meijerink.
Pijltjesgooien: l Paul Zents; 2 Pe-
ter Groot Nuelend; 3 Reinier Groot
Nuelend; 4 Reinier Hendriksen; 5
Bianca Walgemoet.
Korfballen: l Hans Rothman; 2
Driekus Klein Geltink; 3 Jannie
Vliem; 4 Henk Kasteel; 5 Ab Knoef.
Doeltrappen: l Reinier Hendrik-
sen; 2 Tonny Zenhorst; 3 Ruud
Mullink; 4 Erwin Weenk; 5 Jeroen
Geurtsen.
Kegelen: l Dick Brummelman; 2
Stefan Groot Nuelend; 3 Jan Hen-
driksen; 4 Reinier Hendriksen; 5
Bennie Enzerink

Kindervogelschieten: l en schut-
terskoningin Nanneke van Ginkel;
2 Michiel Zenhorst (kop); 3 Tonny
Zenhorst (l.vleugel); 4 Stefan Roth-
man (r.vleugel); 5 Jeroen Boogaard
(staart).

Kinderspelen: Groep I ( 4 jaar): l
Dian Lenselink; 2 Arjan Fokkink; 3
Michelle Lichtenberg.
Groep 2( 5 jaar): l Noelke Weenk; 2
Laila Beumkes; 3 Berend Betting.
Groep 3 en 4( 6/7 jaar): l Saskia
Gudde; 2 Emiel Tuller; 3 Amir.
Groep 5 en 6( 8 tot 10 jaar): l Rian-
ne Hendriksen; 2 Tonny Zenhorst;
3 Anne Gudde.
Groep 7 en 8 (11/12 jaar): l Ariet
Kieskamp; 2 Frank Bouwmeester;
3 Leonie Hendriksen.

Senioren met
vakantie
Een groep van 50 senioren hebben
in Lunteren een weekje vacantie
doorgebracht. Van daaruit werden
diverse trips georganiseerd. Zo
werd een bezoek gebracht aan het
klederdrachtmuseum in Spaken-
burg. Er waren rondritten door
het Gooi, de Utrechtse heuvelrug
en de Veluwe. Tevens werd een be-
zoek gebracht aan een paarden-
melkerij in het Brabantse plaatsje
Zeeland. De vacantie werd afgeslo-
ten met een goed verzorgde koffie-
tafel in het Dorpscentrum.
De leiding was voor het dertiende
achtereenvolgende jaar in handen
van Hermien Groot Jebbink en Di-
ny en Berend Bekman. Het is voor
het echtpaar Bekman overigens de
laatste keer dat zij bij de organisa-
tie is betrokken. Zij gaven deze
week aan met de werkzaamheden
te willen stoppen.

Mits er voldoende belangstelling is
wil mevrouw Groot Jebbink de or-
ganisatie van de vacantieweek
voortzetten. Er worden nog wel
enige personen gezocht die haar
daarbij behulpzaam willen zijn.

Weustenenk wint
viswedstrijd voor
55 plussers
D. J. Weustenenk is er in geslaagd
om een viswedstrijd voor 55 plus-
sers op zijn naam te schrijven. Hij
ving 16 vissen met een totale leng-
te van 263 cm.
Het was de tweede keer in dit sei-
zoen dat de hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars" een dergelijke
wedstrijd organiseerde. In totaal
17 deelnemers die het initiatief
van de Vordense visclub zeer wis-
ten te waarderen.

Met de vangst zat het wel "snor".
In totaal werden er 71 vissen ge-
vangen met een gezamenlijke
lengte van 9 meter en 22 centime-
ter.

DE UITSLAG WAS ALS VOLGT:
l DJ. Weustenenk 16 stuks- 253
cm; 2 A. Golstein 13 stuks-136 cm;
3 E. Stelman 3 stuks- 77 cm; 4 W.
Blom 7 stuks- 72 cm; 56 G. Golstein
5 stuks- 72 cm. Voor donderdag 5
september staat er opnieuw een
wedstrijd voor 55 plussers op het
programma.

Hengelsport

De Snoekbaars
SENIORENWEDSTRIJD
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" organiseerde in het
Twentekanaal een viswedstrijd
voor senioren. De belangstelling
viel tegen.

De uitslag was als volgt:
l R. Golstein 1420 gram; gedeelde
tweede plaats J. Groot Jebbink en
A. Golstein- 920 gram; 4 J. Besse-
link 650 gram.

JEUGDWEDSTRIJD
WARNSVELD
Een wedstrijd voor de jeugd in de
Berkel bij Warnsveld trok 17 deel-
nemers. De jongelui vingen 75 vis-
sen met een totale lengte van 992
cm.

De uitslag was:
l F. Weanink 21 stuks- 263 cm; 2 M.
Huetink 11 stuks- 144cm; 3 D. Te-
rink 9 stuks-114 cm; 4 M. ter Beest
7 stuks- 105 cm; 5 C. Weanink 7
stuks- 93 cm.

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.

JULI
9 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
10 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
13 HSVDe Snoekbaars, Senior-

wedstrijd
14 Openstelling tuinen De Wiers-

se
15 Avondfietstocht Ned. bond v.

Plattelandsvr. v.a. Kerkplein
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

25 Staringavond Kapel Wilden-
borch

27-28 Braderie Wichmond
28 Fietstocht Wildenborch
30 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
31 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege



HENGELO
vaste keus of Ferrassenc/ alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

SCHOUDER-
KARBONADE

per kilo

29

LAY'S
SUPER CHIPS

zak 200 gram a 1.17

nu 3 zakken haten

2 zakken betalen

G.K. KOEKEN
stroopwafels, kokoskransen,

heertjes, gevulde koeken

nu 3 pakken voor

50

GROENTE

PITLOZE
DRUIVEN

79
bak 500 gram nu

Oh FRISSE
FRUITDRANKEN

literpak a 0.75

nu 2 pakken voor 1!00

BLOEIENDE
PLANTEN

in vaaspot
per stuk 5.99

nu 2 stuks halen

1 stuk betalen

PEPSI, 7-UP
EN SISI

fles 11/2 liter a 1.21

nu 2e f/es

half ge/d

• 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.

B ALL ANTI N E'S
SCOTCH WHISKY

1 liter nu18249

GALL^GALL

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

Oh HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 4612

Verhuisd

Johan en Alie
Norde

Nieuw privé-adres:
Raadhuisstraat 8
7251 AB Vorden

Tel. (0575) 55 57 55

Het assurantieburo
blijft:

Burg. G alleestraat 10
7251 EB Vorden

Tel. (0575) 55 19 67

Privé
piano/orgelles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Telefoon (0575) 52 93 6O

Paardenbrok:
Besterf/ Havens
Equiral Horse-Power

Hartog Kasper Fauna Food

Fyto Dodsen & Horre/

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

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

In- en verkoop van
radio, televisie,

wit- en bruingoed.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

Tel. : 0575-441123
Mob.: 06-53212132

In BAAK kunt u terecht voor allerlei
bestratingsmaterialen
voor uw tuin en erf, o.a.:

oude gebakken stenen
in verschillende formaten
alle soorten getrommelde stenen
betonklinkers in alle soorten en
maten
tegels in veel kleurige soorten en
maten
siergrind in zakjes en big bags
sierelementen voor water,
stapelbakken enz.
tuinhuisjes en tuinpriëlen

Maandags gesloten
Dinsdags t/m vrijdags geopend van
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
Zaterdags geopend van 8.00 -16.00 uur.

A B S O L U T E T O P K W A L I T E I T S I N D S 1875!

Herfst & Helder

producten genieten

onder de vakman

Herfst ft Helder /erven zijn te verkrijgen bij:

xaecos

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

e*n reputatie

vanabsoli

topkwaliteit



o l i t i e varia L I T I E
Donderdag 27 juni
Werd er aangifte gedaan van een
diefstal van een fiets. De fiets
stond gestald bij het NS-statioji te
Vorden en is aldaar weggenomen.
De fiets, een herenfiets, was een
nieuwe fiets met een waarde van
€ 1.000.
Werd er aangifte gedaan van verla-
ten plaats ongeval. Aangeefster
had haar auto onbeschadigd ge
parkeerd op de parkeerplaats van
de tennisvereniging te Vorden.
Toen zij bij haar voertuig terug
kwam bleek dat het voertuig aan-
gereden en beschadigd was. De da-
der heeft zich niet gemeld.

Vrij dag 28 juni
Naar aanleiding van het feit dat er
diverse meldingen bij de politie
waren binnengekomen van ver-
nielingen en inbraak in het oude
Sorbogebouw aan de Enkweg is er
door de politie post ingenomen in
het gebouw. Omstreeks 21.00 uur
zagen de politiemannen der er
een ruit werd ingeslagen. Hierna
gingen drie verdachten naar bin-
nen. De drie zijn vervolgens aange-
houden terzake diefstal, vernie-
ling en openlijke geweldpleging.
Tegen de verdachten zal proces-
verbaal worden opgemaakt.
Vond er een aanrijding plaats op
het Stapelbroek te Vorden. Een be-
stuurster van een personenauto
uit Hengelo was uit de richting
van Vorden gekomen. Bij de eerste
bocht zag zij een tractor die voor
haar reed te laat en ging vol op de
rem.Zij is vervolgens tegen de trac-
tor aangereden. Hierdoor is haar
auto 180 graden naar echts ge-
draaid en vervolgens tot stilstand
gekomen, nog net niet tegen een
boom. De bestuurster klaagde over
een pijnlijke nkel. Ze had geen arts
of ambulance nodig. Haar auto zat
van voren geheel in elkaar.

Zaterdag 29 juni
In de nacht van vrijdag op zater-
dag is er ingebroken in een cafeta-
ria te Vorden. Er was een raam aan
de achterzijde van het pand ver-
nield. Dit gaf toegang tot een zaal-
tje, waarin twee gokkasten staan.
Beide werden opengebroken,
waarna de geldbakken en geldpij-
pen met inhoud werden weggeno-
men.

Zondag 30 juni
Vond er een aanrijding plaats op
de Ruurloseweg te Vorden. Dit ter
hoogte van De Leuke. Een bestuur-
der uit Beuningen stond met zijn
auto rechts van de weg geparkeerd
in de richting van Vorden. Hij wil-
de keren op de weg om in de rich-
ting van Ruurlo te rijden. Toen hij
dit deed zag hij een achterop ko-
mende bestuurder uit Hengelo
over het hoofd. Op het moment
dat de bestuurder uit Beuningen
de rijbaan op reed werd hij vol in
de flank geraakt door de auto van
de bestuurder uit Hengelo. In de
auto van de bestuurder uit Henge-
lo zaten drie kinderen op de ach-

terbank. Een dochter van zes jaar
raakte gewond aan het hoofd. Ze is
per ambulance overgebracht naar
het Spittaal. Na hechting van haar
hoodwond mocht ze weer naar
huis. Beide voertuigen werden af-
gesleept.
Vond er een aanrijding met een
ree plaats op deSchoneveldsdijk te
Vorden. Een bestuurder uit Geeste-
ren reed met zijn auto over de
Schoneveldsdijk. Plots stak een
reegeit de weg over. De bestuurder
kon de ree niet meer ontwijken en
reed het beest aan. De ree was op
slag dood. De auto aan de linker-
voorzijde vernield.

Maandag l juli
Vond er een aanrijding plaats op
de Stationsweg te Vorden. Een be-
stuurder reed met haar auto de
parkeerplaats van de Welkoop af.
Hierbij zag ze een vrachtauto over
het hoofd. Gevolg was een aanrij-
dinkje.
Werd er aangifte gedaan van dief-
stal van een waterpomp. De pomp
werd weggenomenuit een weiland
aan de Ruurloseweg te Vorden.
Kwam er een melding binnen bij
de politie dat een hartdloper door
een roofvogel was aangevallen. De
man was op de Hoekendaalseweg
aangevallen en meneer heeft hier-
door krassen op zijn voorhoofd op-
gelopen.

Dinsdag 2 juli
Vond er een diefstal plaats uit een
voortent opde camping de Kleine
Steege in Wichmond. Uit de tent
werd een kleuren-tv, een fiets en
een gaskachel weggenomen.

Donderdag 4 juli
Werd er door de politie van Vor-
den een hennepkwekerij ontman-
teld. In een woning in Vorden
werd door de politie op de zolder
van de woning een hennepkweke-
rij aangetroffen met 180 hennep-
planten. Alle goederen voor het in
bedrijf hebben van de kwekerij en
de planten zijn door de politie in
beslag genomen. Tegen de eige-
naar van de kwekerij zal proces-
verbaal worden opgemaakt.

Vrij dag 5 juli
Vond er een aanrijding plaats tus-
sen een personenauto en een ree.
Een bestuurder uit Lichtenvoorde
reed met zijn auto over de Zut-
phenseweg in de richting van
Warnsveld. Plotseling stak een ree
de weg over en kon de bestuurder
van de auto een aanrijding niet
meer voorkomen.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
Verloren: een kentekenplaat,
twee portemonnees en een tele-
foon.

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

Regio Noord- en Oost Gelderland

Politie voor Burgers

Fietstocht WNF
Zondagmiddag 14 juli a.s. verzorgt
het Wereld Natuur Fonds (WNF)
een fietstocht door de fantastisch
mooie omgeving van Vorden. Vor-
den staat bekend om zijn kastelen.
De landgoederen, die bij deze kas-
telen behoren, bezitten een fraai,
kleinschalig landschap. Een land-
schap waaraan de Achterhoek zijn
nationale bekendheid te danken
heeft.
Een ervaren natuurgids kent de
omgeving als zijn broekzak en
weet daar heel wat van te vertel-
len. Wie meer van deze onvolpre-
zen omgeving te weten wil komen,
mag deze tocht niet missen. Aan-
bevolen voor vakantiegangers! De
tocht beging bij de NH-kerk.

Aan de deelnemers wordt een be-
scheiden bijdrage gevraagd. Voor

eventuele nadere info kan men te
recht bij Job Teeuwen, Velhorst l,
7241 TB Lochem.

Paardensport

PC de Graafschap
Zaterdag 6 juli was er een dres-
suurwedstrijd voor ponies in Lo-
chem.
Daar behaalde Tessa Roelofs met
Droopy twee maal een 2e prijs in
de klasse B cat. C met 158 en 156
punten. Bart Hartman behaalde
met Erwin twee maal een 2e prijs
in de klasse LI cat. D met 166 en
164 punten. Annemieke Mulderije
behaalde met Cardman een Ie
prijs met 165 punten en een 3e
prijs in de klasse LI cat. E met 165
punten, üsette Bijenhof behaalde
met Survivor een Ie prijs in de-

Het regiokorps Noord en Oost Gelderland wil burgers in het kader van gebiedsgerichte veiligheids-
zorg graag betrekken bij het werk van de politie. Om onze burgers meer en beter inzicht te geven in
het politiewerk heeft het team Vorden ƒ Warnsveld / Steenderen een speciale "cursus" ontwikkelt. In
deze "cursus" kijkt u achter de schermen van de politieorganisatie.

Gedurende de cursus "Politie voor Burgers" zult u veel horen, zien en meemaken over het werk van de politie
in uw eigen woonomgeving, maar ook over het werk van specialisten die werkzaam zijn binnen de gehele po-
litieorganisatie.

"Politie voor Burgers" is, een voor ons logische, volgende stap in het traject van gebiedsgerichte politiezorg. Wil-
len we veiligheid en leefbaarheid een leidend motiefin ons werk laten zijn en integrale gebiedsgerichte poli-
tiezorg met een probleemgerichte aanpak bieden, dan kan dat niet anders dan samen met diverse bondgeno-
ten.

"Politie voor Burgers" stelt u in de gelegenheid om te zien hoe de politie werkt en hoe we nog beter kunnen sa-
menwerken. De leerervaringen in de "cursus" zullen wederzijds zijn. Niet alleen zult u van de cursusleiders Ie
ren, zij zullen ook veel van u en uw ervaringen leren. Bij voldoende deelname start de cursus eind september
2002. Telkens op donderdagavond zal de "cursus" worden gegeven in de brandweerkazerne van Vorden. Er wor-
den 11 avonden verzorgd gedurende maanden september, oktober en november. Het maximale aantal deelne-
mers is 20 personen. De inschrijving is voor alle burgers woonachtig in de gemeente Vorden met een minima-
le leeftijd van 18 jaar.

Mocht u belangstelling hebben voor deze "cursus" dan kunt u zich middels onderstaand formulier opgeven.
Deze kunt u toesturen, voor 15 augustus, aan:

Politie team Vorden / Warnsveld / Steenderen
Tav Jack Witmarsum / Rob te Boome
Raadhuisstraat 5
7251 AA Vorden

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met wijkagent Jack
Witmarsum of Rob te Boome. (telefoonnummer 0900-8844)

Ik geef mij op voor de cursus "Politie voor Burgers'

Mijn naam is :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Geboortedatum :

Beroep :

klasse Ml cat. D met 158 punten.
En Frederike Gotink behaalde met
Amber een 2e prijs in deklasse M2
cat. C met 142 punten.

LR de Graafschap
19 juni was er een dressuurwed-
strijd voor paarden in Laren. Hier
behaalde Annie Kornegoor met
Kristel een Ie prijs met 165 punten
in de Ml-dressuur.

Op 3 juli was er een dressuurwed-
strijd voor paarden in Eerbeek.
Hier werden de volgende prijzen
behaald: Inge Regelink met
Maxim een Ie en een 3e prijs met
165 en 161 punten in de B-dres-
suur; Suzan Groot Jebbink met
Maestro een Ie prijs in de LI; Gra-
da Hietbrink met Lightsome een
Ie prijs in de M2.
Deze drie combinaties mogen
naar de Gelderse Kampioenschap-
pen dressuur. Inge Regelink met
Maxim mag ook naar de Gelderse
L-springen. Lenonie Pol met Paco
mag ook naar de Gelderse in de B-
dressuur.
Anita Berenpas behaalde in Eer-
beek ook een prijs en wel de 2e
met 164 punten met haar paard
Laika.
Zondag 30 juni was er ook een
wedstrijd dressuur en springen
voor paarden in Eerbeek en hier
werden de volgende prijzen be-
haald: Anita Berenpas met Laika
3e prijs met 151 punten in de M2;
Grada Hietbrink met Lightsome
tweemaal Ie met 164 en 155 pun-
ten in de M2; Leonie Pol met Paco
een 2e en 5e prijs met 163 en 156
punten; Suzan Koop met Kevin be-
haalde een derde prijs bij het B-
springen.

Ondernemen met
aandacht voor het milieu
Het milieu stond centraal tij-
dens de onlangs gehouden bij-
eenkomst voor de leden van de
Industriële Kring Vorden en de
Vordense Ondernemers Vereni-
ging. Een vertegenwoordiger
van de gemeente Vorden en de
Bedrij f smilieudienst Deventer
waren hierbij aanwezig.

Namens de gemeente Vorden ging
de heer Van Dijk met name in op
de milieuwetgeving en de knel-
punten waar bedrijven tegenaan
kunnen lopen. Namens de Be-
drijfsmilieudienst besprak de heer

Oortgiesen de samenwerkingsmo-
gelijkheden in het kader van afval-
inzameling.

Daarbij werd de aandacht geves-
tigd op een project met mogelijk-
heden voor vergaande afvalschei-
ding. Ook ging hij in op de wette-
lijke regelgeving op het gebied van
gevaarlijke stoffen. Daarnaast is
aandacht gegeven aan de inkoop
van goedkopere energie.

Er kan teruggekeken worden op
een interessante en leerzame
avond.

Schenking Kerstklok
De afbeeldingen in Contact
van vorige week van de
door de fa. Barendsen
aangeboden Kerst-
klok waren te gede-
tailleerd.

Een tekening van de
klok, hoe die er uit-
eindelijk uit gaat
zien is hier afge-
drukt.

Voor het allerlaatste nieuws
www.contact.nl



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
MACROWEN

10 VOOR 3P°

i -1

DE ECHTE FRANSE STOKBRODEN ZO UIT DE OVEN

PER STUK €100 O
p NU ONU \J VOOR OOK GOED VOOR DE DIEPVRIES!

Aanbiedingen deze week:

MAGERE RUNDERLAPPEN 1 kg 4,99

SCHOUDERKARBONADE 1 kg 3,95

RUNDERSAUCIJZEN 8 STUKS 4,95

GRILLWORST per stuk 1,95

VLEESWARENAKTIE. Maak kans op een hogedrukspuit!!
Bij aankoop van een Weekpakket vleeswaren ontvangt u een kanskaart

VLEESWAREN-VOORDEEL

3X 100 GRAM
VOORGESNIDEiN
VI ESWARliN

Elke week op de markt in Vorden

HONINGZOETE dikke _ 5Q

GALIA MELOENEN 2.

HEERLIJKE SAPPIGE QQ

NECTARINES 2 mandjes 2.
-4- 1 strafte

HOLLANDSE
TUINBONEN

HOLLANDSE
BOSPEEN

•f 00
2 kilo f •

075
•

POTROOSJE 2.99

BOS ROZEN
a 20 stuks

2 BEGONIA'S

3 KAAPS-
VIOLEN

DE AAARKT.
VAN ALLE AAARKTEN THUIS.

4.99
5.00

3.99

Bloemen en planten

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt en bij Kluvers.

Donderdagmorgen verkoop
bij De Wehme.

HAANTJES
zakje kruiden gratis.

DRUMSTICKS

SATÉ-SCHNITZELS

kilo

kilo °3f
OI5per stuk

Graag tot ziens

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen



Uitmuntend zomeravondconcert
door het "Vördens Mannenkoor"

Clubkampioenschappen
Tennisvereniging Vorden

Het aanwezige publiek werd aangenaam verrast door een paar optredens van het kinderkoor "De Kerkuiltjes"
samen met het "Vordens Mannenkoor" en de vaders van de kinderen van het kinderkoor.

Op zaterdagavond 29 juni jl.
was het een drukte van belang
in het Dorpscentrum. Het 'Vor-
dens Mannenkoor" had de be-
volking van Vorden en omge-
ving uitgenodigd een door het
'Vordens Mannenkoor" georga-
niseerde zomeravondconcert
gratis bij te wonen. In een tot
aan de laatste plaats bezette
zaal van het Dorpscentrum kon
men luisteren naar musicale
klanken, divers van aard.

Niet alleen mannenkoor zang
werd deze avond ten gehore ge-
bracht. Het "Vordens Mannen-
koor" wilde de bevolking van Vor-
den en omgeving confronteren
met een afwisselend programma.
Aan de reacties van de aanwezigen
na afloop van dit concert, zijn ze
daarin bijzonder goed geslaagd.

Aan dit zeer gevarieerde zomer-
avondconcert, werd ook medewer-
king verleend door het uit Vorden
afkomstige kinderkoor "De Kerk-
uiltjes". Vijfenveertig kinderen
zongen o.l.v. dirigent Emile Laar-
veld en hun toetsenist Dominique
Winkeler op een spontane manier
liederen uit o.a. Kinderen voor Kin-
deren. Dat jong en oud bijzonder
goed samen zuiver kunnen zin-
gen, bleek deze avond goed uit de
verf te komen.
Het aanwezige plubliek werd aan-
genaam verrast door een paar op-
tredens van het kinderkoor "De
Kerkuiltjes" samen met het "Vor-
dens Mannenkoor" en de vaders
van de kinderen van het kinder-
koor.
Een afwisselend programma was
het zeker deze avond. Na mannen-
koor en kinderzang, werd het pu-

bliek verrast door de uit 19 perso-
nen tellende en Egerlandermu-
ziek spelende "leselkapel" uit
Doetinschem, o.l.v. hun dirigent
Rinus Wagener. Op zeer bekwame
wijze werden prachtige melodieën
door deze kapel vertolkt.
Het "Vordens Mannenkoor", o.l.v.
dirigent Frank Knikkink, heeft de
ze avond op zeer indrukwekkende
wijze liederen ten gehore ge
bracht. Liederen die zowel a capel-
la als met pianobegeleiding wer-
den uitgevoerd. De pianobegelei-
ding werd dan uitgevoerd door de
zeer kundige pianiste Miriam Ver-
steegen uit Doetinchem.

Al met al, een groot kompliment
aan het organiserende "Vordens
Mannenkoor" voor hetgeen zij de
bevolking van Vorden en omge-
ving hebben voorgeschoteld.

Stokkink winnaar
Idootschietmarathon
De Deldense buurtvereniging
organiseerde zondag onder
ideale weersomstandigheden
een kloootschietma rathoii over
een afstand van 10 kilometer.
Start en finish waren bij de fa-
milie Scheffer aan de Nieuwen-
huisweg. Er waren in totaal vier
klassen t.w. dames, heren, ge-
mengd en een vrije klasse. De
teams bestonden uit vier perso-
nen waarbij één deelnemer lid
mocht zijn van de NKB, de AKF
ofdeNKF.

De teams van Stokkink waren tij-
dens dit toernooi bijzonder succes-
vol. Zowel in de "gemengde klas-
se" als in de "herenklasse" werden
zij winnaar. In de gemengde klasse
zelfs voor het derde achtereenvol-
gende jaar, waardoor zij definitief
in het bezit kwam van de wissel-

beker. Organisator Dick Regelink,
die na afloop tevens de prijzen uit-
reikte, deelde mede dat accounts-
kantoor Enzerink voor volgend
jaar inmiddels een nieuwe wissel-
bokaal beschikbaar heeft gesteld.

De uitslagen waren als volgt:
Dames: l Delden I in totaal 198
schoten en 31 meter; 2 Delden II -
188 schoten en 70 meter.
Gemengde klasse: l Stokkink I-144
schoten en 130 meter; 2 Wilden-
borch II-170 schoten en 77 meter;
3 Delden-170 schoten en 51 meter.
Vrije Klasse: l Delden I- 149 scho-
ten en 126 meter.
Heren: l Stokkink I- 127 schoten
en 112 meter; 2 Delden II- 130
schoten en 84 meter; 3 Stegeman-
132 schoten en 158 meter; 4 Wil-
denborch I-132 schoten en 85 me
ter.

Mo torsport

Uitwisselingswedstrijd
motorcross
De Graafschaprijders
Dit seizoen organiseren de motor-
clubs BMAC uit Borculo, HAMC St.
Isodorushoeve, VAMC "De Graaf-
schaprijders" uit Vorden, HAMAC
Harfsen, MC "Ons Genoegen" uit
Markelo, MAC Holterberg uit Hol-
ten en Motorclub "Sport en

Vriendschap" uit Lochem uitwisse
lingswedstrijden motocross. Wie
aan het eind van de competitie de
meeste punten heeft vergaard
mag zich kampioen " uitwisse-
lings motocross 2002" noemen. De
laatste wedstrijd vindt plaats op 12
oktober in Holten. In totaal zijn er
voor deze wedstrijden meer dan
500 licentiehouders!

Zaterdagmiddag werd op het "Del-
den-circuit" van "De Graafschap-
rijders" in Vorden door de 7 clubs

felle strijd geleverd in de klassen
jeugd 65 CC en 85 CC.

De uitslagen waren als volgt:
65 CC kleine wielen: l Kevin We-
vers, Buurse; 2 Daan Haanepen,
Diepenheim; 3 Bas Klein Hane
veld, Warnsveld; 4 Patrick Bulten,
Borculo.
65 CC grote wielen: l Dominique
Tijhuis- Trutman, Hengelo(O); 2
Mark Papen, Beltrum; 3 Alwin
Bruyn, Markelo; 4 Dennis Molen-
veld, Haaksbergen.
85 CC kleine wielen: l Remco Mid-
delbos, Neede; 2 Jeffrey Kemp,
Hengevelde; 3 Patrick Klein Bal-
tink, Eibergen; 4 Jory Hengeveld,
Rekken.
85 CC grote wielen: l Dave Brigg,
Lochem; 2 Jasper Schutten, Neede;
3 Enzo Polman, Neede; 4 Robert
ten Tye, Goor.
Deze middag vonden tevens club-
wedstrijden van "De Graafschaprij-
ders" plaats. Hier waren de uitsla-
gen:
Klasse jeugd 65 CC: l Bas Klein Ha-
neveld, Warnsveld.
Klasse 125 CC: l Roger van Rosma-
len, Neede; 2 Koen Berenpas,
Warnsveld; 3 Wouter Dijkman,
Vorden; 4 Job Koenders, Eerbeek; 5
Niels Beek, Vorden.
Klasse recreanten: l Wim Schoe-
maker, Warnsveld; 2 Robert v.d.
Tweel, Huissen; 3 Benno Schup-
pers, Vorden; 4 Martin Voskamp,
Hengelo; 5 Jan Groot Enzerink,
Vorden.
Superklasse: l Erwin Plekkenpol,
Hengelo; 2 Stephan Braakhekke,
Ruurlo; 3 Marcel Bulten, Vorden; 4
Gerben Vruggink, Vorden; 5 Wie
nand Hoenink, Vorden.

Van 17 juni tot en met 30 juni
vonden de jaarlijkse clubkam-
pioenschappen plaats. Dit jaar
werden de onderdelen enkel,
dubbel en mix in twee weken
tijd gespeeld, zo'n 40 kinderen
en 60 senioren deden mee aan
de clubkampioenschappen. Op
zondagmiddag 30 juni werden
onderstaande kampioenen ge-
huldigd.

UITSLAGEN
Clubkampioenschappen
junioren
Basisonderwijs: Meisjes enkel: 1.
Anneleen Dijkman, 2. Leonie Was-
sink -Jongens enkel: 1. Remon Ko-
renblik, 2. Jarno Jansen - Dubbel:
1. Lisette Arfman/ Anneleen Dijk-
man, 2. Carlijn Heijink/ Leonie
Wassink - Mix: 1. Anneleen Dijk-
man/Remon Korenblik.
Voortgezet onderwijs: Meisjes
enkel: 1. Martine Dijkman, 2. Liset-
te Dijkman -Jongens enkel: 1. Tim
van den Berg, 2. Ben Wunderink -
Meisjes dubbel: 1. Martine Dijk-
man/Lisette Dijkman, 2. Annema-
rie Meddens/Evelien Dijkman -

Jongens dubbel: 1. Ben Wunde-
rink/ Tim van den Berg - Mix: 1.
Lisette Dijkman/ Tim van den
Berg.
Meisjes verliezersronde: 1. Mar-
jon Arfman, 2. Claartje Meddens.
Jongens verliezersronde: 1. Rob
Ilbrink, 2. Joshua van der Veer.

Clubkampioenschappen
senioren
Heren enkel A: 1. Cees van Voskui-
len, 2. Reinier Molendijk - Dames
enkel A: 1. Esther Nieuwenhuis, 2.
Carin Fransen - Heren dubbel A: 1.
Alexander en Reinier Molendijk, 2.
Cees van Voskuilen en Marco Wij-
ers - Dames dubbel A: 1. Marloes
en Pamela Brandenbarg, 2. Carin
Fransen en Karin Pelgrum - Mix A:
1. Carin Fransen en Martie Dijk-
man, 2. Marloes Brandenbarg en
André van den Vlekkert.
Heren enkel B: 1. Arthur van Ame
rongen, 2. Henk Ruiterkamp - He
ren dubbel B: 1. Rinus Ilbrink en
Wim van Til, 2. Henk Olthaar en
Richard Waanders - Mix B: 1. Jo-
landa van Velzen en Dick Buunk,
2. Ans en Wim van Til.

Het water in
Vorden is perfect!
We konden als werkgroep onze
ogen niet geloven. De heer van
der Heiden, de woordvoerder
van Vitens, onze waterleveran-
cier, ontkent in een interview
in een veelgelezen huis aan
huisblad met klem dat zijn be-
drijf slecht water levert. 'Er zijn
wel' - zegt hij - Verschillen in
hardheid per gebied.' Dat een
woordvoerder van een officiële
instantie glashard durft te be-
weren dat ons water van goede
kwaliteit is mag je zonder meer
een schandaal noemen. Het te-
kent bovendien de manier
waarop de leiding van het wa-
terbedrijf met zijn klanten om-
gaat.

In hetzelfde interview beweert de
heer van der Heiden dat dit najaar
de beslissing wordt genomen of er
voor de Achterhoek water uit
Duitsland zal worden ingevoerd.
In het onlangs verschenen 'Lange
Termijn Plan Drinkwater' staat
echter dat hierover al midden
2002 een besluit zal worden geno-
men. In korte tijd dus een vertra-
ging van drie maanden. Dan vraag
je je wel af hoeveel achterstand er
in vijfjaar zal ontstaan als plan-
nen op zo korte termijn al volledig
in de fout gaat.
'Verder', zo zegt deze woordvoer-
der van Vitens 'is het harde water
in de Achterhoek te wijten aan de
grondstructuur en aan de wijze
waarop mensen met de bodem
zijn omgegaan. Teveel bemesting
bijvoorbeeld heeft voor flink wat
kalkproblemen gezorgd'. Einde ci-
taat. Zou men bij de waterleiding
dan nu pas ontdekt hebben dat
dat het kalk in de Achterhoek al
miljoenen jaren in de grond zit
(zie de Winterswijkse kalksteen-
en mergelgroeve)? En dat de inten-
sieve landbouw ook invloed zou
kunnen hebben op de grondwa-
terkwaliteit, iets wat iedereen al
vele tientallen jaren weet? Waar-
om heeft de leiding van Vitens
(voorheen het Gelders Waterlei-
dingbedrijf) dan zo lang gewacht
om dit probleem aan te pakken en
moet het, nu het helemaal uit de
hand is gelopen, nog vijfjaar du-
ren vóór er zacht water uit onze
kranen komt?

Eerlijk gezegd hebben we het ge
voel dat we gewoon zoet worden
gehouden met slimme verkoop-

praatjes, die verdacht veel op leu-
gens lijken. En dan te bedenken
dat er in het al genoemde en zeer
fraai met kleurenfoto's uitgevoer-
de boekwerk 'Lange Termijn Plan
Drinkwater' van Vitens op pagina
23 wordt gezegd: 'De klant is de re
den van ons bestaan. Het is van es-
sentieel belang om te weten wat
zijn wensen en vragen zijn. Elke
vraag en klacht zien we als een
prikkel tot verbetering'. We zijn
erg bang dat de tekstschrijver van
Vitens vele malen beter is dan de
kwaliteit van het water dat wordt
geleverd.

Daarom zonden we brieven aan de
media in de Achterhoek met de
dringende vraag aandacht te be
steden aan onze actie en mensen
op te wekken te klagen over de
zeer slechte kwaliteit van het
drinkwater in de Achterhoek.
Daarom ook stuurden we het in-
terview van vorige week in 'Con-
tact' aan de leden van de Provin-
ciale Staten. En gaat er nu ook een
brief naar de Inspecteur die vol-
gens de 'Wet op de Waterleiding-
bedrijven' moet waken voor de
kwaliteit van het water. Met de
vraag of deze misstand nog vijfja-
ren moet voortduren.

Wij gaan door en zijn blij met elke
klachtenbrief vamet elke klacht
van u die immers - zoals Vitens
zelf schrijft - 'een prikkel tot verbe
tering' kan zijn. Modelbrieven
vindt u bij Super de Boer in de hal,
bij de Openbare bibliotheek en in
Vierakker/Wichmond bij Bakkerij
Besselink. En we zijn ook blij met
elke bijdrage van ieder die zich,
met ons, steeds kwaaier maakt
over de manier waarop we door de
directie van Vitens worden behan-
deld. Want actie voeren kost geld,
zeker als we straks ook willen gaan
adverteren in 'Contact' en andere
persmedia.
We zijn dus dankbaar voor elke
bijdrage die binnenkomt op re-
kening nr 32.74.818.03 bij de RA-
BOBANK met vermelding 'Aktie
Beterwater!'

Laat ons s.v.p. niet in de steek want
als we stoppen met deze actie zit-
ten we in elk geval nog vijfjaar
vast aan de veel te harde kwaliteit
van het water dat uit onze kranen
komt. En waarschijnlijk - zie boven
- nog langer!



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

DE

KEUS

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

ff RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 (XX)

TUINEN VAN
DE WIERSSE

IN DE ZOMER:
zo. 14, wo. 17, zo. 21 juli

10-17 uur, entree € 5,50
kinderen tot 9 jaar en parkeren gratis.

Nieuwe
tentoonstelling

in het koetshuis:
de ontwikkeling van

de tuinen sedert 1870
in foto en ontwerptekening.

Ook rondleidingen iedere donderdag
10.30 uur en op afspraak buiten

de open dagen.
Inl. (0573) 45 14 09 of VWVorden.

V R A A G D f G R A T I S C A T A L O G U S A;

Recypipe®
afvoerhuis

ll|, Wildkamp

Hoofdkantoor: Luiten (Ov.) 0523-682099
• Bonulo (OU.)

tol. O345-272795
• WoM fOld.)

tof. 0314-6S3319

Kom naar Anny
Cactus kinderfeest
Jongermanssteeg 6 te Ruurlo
m.m.v. de cactusdown Kika
woensdagmiddag 10,17 juli

14.00 -16.00 uur € 8.50 p.p. incl
drinken, materiaal aanwezig.
Anny Cactus vertelt jullie alle

cactusgeheimen!
10 juli maken we een cactus-

wondertuin van klei.
17 juli verrassingsmiddag.

Op tijd opgeven of je komt.

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

HOME

Zei hem se weg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Een enthousiast team uitstekend opgeleide
vakmensen zorgt voor professioneel

schilder- en onderhoudswerk.
Goede advisering, voorbereiding,

coördinatie en controle fevert u de garantie voor
vakwerk!

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS

In verband met de kermis
is onze winkel in

Hengelo (Gld.)
op woensdag 10 juli
en zaterdag 13 juli

gesloten.

DEtySPANNEVOGEL
l M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
8 Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel 0575-461484

Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193

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.

Installatie computernetwerken

Weevers Net

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

Weevers

a p o k

MI'

--,-'ff Java kapok hoofd- ^̂
kussen heeft zeer L\ K/-^
prettige eigenschappen.^ -J

Het is 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 dezacht • veder licht

per stuk

•24,95
per 2 stuks

39,95

Adres Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo

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

i
n e t e v e n



Met de kinderen
op fietsvakantie
Op fietsvakantie met kinderen: geen moment verveling. Lekker de hele
dag buiten en in beweging. Er valt zoveel te zien en te beleven! En aan
het einde van de dag, als je op de camping of je logeeradres aankomt,
is je eetlust flink opgewekt!

Fietsen is voor kinderen een slimme, pret-
tige en snelle manier van verplaatsen, zo
meent de familie Van Malssen. "Het is veel
stimulerender dan gezapig achter in de auto
/.itten", schrijft vader Kees op hun website.
Met tenten en slaapzak op de fiets hebben ze
in én buiten Europa als gezin al duizenden
kilometers afgelegd. Elke zomervakantie

weer gaan ze op pad, want vervelen doet het
nooit. Lekker de hele dag bezig zijn en 's
avonds, nadat je je enorme fietserseetlust hebt
gestild, als een blok in slaap vallen.

Tent of logies?
Hun ervaringen illustreren: ook met (kleine)
kinderen is een fietsvakantie prima te doen.

U hoeft er overigens niet ver voor te reizen,
want er zijn mogelijkheden te over in eigen
land. De één trekt er met de tent op uit:
bepakt en bezakt op de fiets en maar zien
waar je uitkomt aan het einde van de dag.
De ander kiest voor gemak en boekt logies
en ontbijt of een compleet ingerichte tent.

Wie met tent en slaapzak op pad gaat, vindt
in het algemeen probleemloos een plekje.
Veel campings hebben een speciaal 'trek-
kersveldje' waar altijd nog wel een tent bij
kan. Liever niet bepakt en bezakt op pad?
Er zijn trekkershutten te huur: eenvoudig
ingerichte huisjes voor maximaal vier per-
sonen, voorzien van een kooktoestelletje
en stapelbedden. Wel even reserveren
www.trekkershutten.nl. Lekker zorgeloos
dus zo'n verzorgde fiets-kampeervakantie.
Er zijn campings die speciale fiets-arrange-
menten hebben: compleet ingerichte tenten
staan klaar en de bagage wordt overge-
bracht. Fiets-Fun-Nederland (www.fiets-
fun.nl) heeft bijvoorbeeld arrangementen
van acht of vijftien dagen, waarbij drie of
meer campings worden bezocht.

Voor kinderen
De ANWB heeft in Overijssel twee
fietsroutes speciaal voor kinderen:
kort en vol ontdekkingen! Ze staan
beschreven in de ANWB/VVV Fiets-
gids Salland/ Vecht.
Kinderroute Vechtdal (nr. 13): 12 km,
van Rheeze naar Hardenberg.
De Hellehondroute (nr. 45): 14 km,
van De Lutte naar Oldenzaal.

^

Kinderen mee-
nemen op

fietsvakantie is een
ontspannen en leuke manier

van vakantie houden.

Zodra de kinderen groot genoeg zijn om
zelfstandig mee te fietsen, is het de moeite
waard om te investeren in een goede
uitrusting. Kies voor veiligheid: laat ze
in ieder geval een helm dragen. De
'Rebel' van Pro is een stoere fietshelm,
speciaal geschikt voor junior-bikers en
met drie flitsende kleurencombinaties.

Hartstikke veilig en het zit ook nog eens
lekker op het hoofd. Naast de helm zor-
gen ook fietshandschoenen voor veilig-
heid. Tijdens een val (die meestal met
de handen wordt opgevangen) biedt de
fietshandschoen de nodige bescherming.
Bovendien zorgen fietshandschoenen
voor een goede en stevige grip op het
stuur. Goede fietshandschoenen voor
kinderen zijn bijvoorbeeld de Kids
Special en de Cross Kid's van Chiba.
De binnenkant van de handschoen is
gemaakt van extra dik en zacht (verend)
materiaal.

Pittige parcoursen
te kust en te keur
Razendsnel reageren. Behendig
manoeuvreren. Modderig maar
voldaan thuiskomen. Dat is de kick
van de mountainbiker. Honderden
mountainbikers gaan als het even
kan elk weekend weer op pad om
zich met plezier in het zweet te
werken. Zij hebben steeds meer
keuze, want dit seizoen zijn er
alweer nieuwe MTB-routes bijge-
komen in Nederland.

Met het openen van de allernieuwste routes
bij Someren en bij Arnhem dit voorjaar,
telt Nederland maar liefst 57 bewegwij-
zerde MTB-routes. De lengtes variëren
van drie tot 64 kilometer. Met zo'n ruime
keuze kan zelfs de meest fanatieke MTB-

Informatie
De accessoires, kleding en fietsonder-
delen genoemd op deze pagina zijn
te koop bij fietsenwinkels met het
Shimano Service Center predikaat.
Het dichtstbijzijnde adres is te vin-
den op www.shimano-europe.com
onder de button 'Service Centers'.
Klik hiervoor eerst door op 'Europa'
en op 'cycling'.

er jaren vooruit! De meeste routes starten
bij parkeerplaatsen: het is dus gewoon een
kwestie van vroeg uit de veren, bikes op
de auto en wegwezen. Zo'n parcours ver-
volgt z'n weg doorgaans dwars door mooie
stukken natuur, waarbij ruw terrein (boom-
wortels, heuvels, modder) niet geschuwd
wordt. Alle routes staan beschreven op de
website www.mtbroutes.nl. Ze zijn per
provincie gerangschikt en voorzien van
informatie over de lengte en zwaarte van
het parcours.

Prima hotels,
prachtige natuur
Een lekker luxe lang weekend weg. Of misschien wel een weekje!
Overdag genieten van de natuur tijdens mooie fietstochten, 's Avonds
heerlijk dineren en dan voldaan in slaap vallen. Wie er even helemaal
uit wil zijn, kiest voor een van de vele fietsarrangementen die de Neder-
landse hotellerie te bieden heeft.

Bijvoorbeeld in het Bourgondische Bra-
bant. Het landschap rond Den Bosch is
een bloemlezing van al het moois dat in
Nederland te vinden is. Daarom heeft een
aantal hotels in en rond de stad een bij-
zonder arrangement samengesteld. In vier
dagen fietst u van hotel naar hotel, door
het afwisselende landschap van rivieren,
heide, duinen en velden. Uw bagage wordt
voor u overgebracht. De routes zijn hel-
der beschrevenen bieden u alle gelegen-
heid om eens af te stappen en neer te strij-
ken op een terras, te winkelen of een
museum binnen te stappen.

Overal in Nederland
Liever een andere provincie'? U kunt overal
in Nederland terecht. De VVV geeft in de
gids Fiets- en Wandelvakanties een over-
zicht van fietsarrangementen van hotels
door het hele land. De Fietsvakantiewin-
kel te Woerden heeft een gids met een

Pech onderweg?
Wat het Zwitserse zakmes is voor
de kampeerder, is Park Tool voor de
fietser. Dit Amerikaanse merk
maakt kleine en lichte gereed-
schapssetjes die gemakkelijk in de
zadeltas passen. De Mini Tool Kit
bijvoorbeeld bevat
alle gereedschap-
pen voor veel- •r'~'1 ••
voorkomende
fietspech, van
bandenlichters tot
en met moersleutels.

ruime keuze aan kant en klare fietshotel-
vakanties. Ook interessant is het aanbod
van Cycletours (gecombineerde fiets-vaar-
vakanties) en Mercure Postiljon Hotels
(arrangementen gebaseerd op LF-routes).
De ANWB tot slot heeft speciaal voor haar
leden, in samenwerking met VrijUit. 100
fietsarrangementen samengesteld.

Comfortabel fietsen
Er is tegenwoordig een ruime keuze aan
huurfietsen. Dat neemt niet weg dat er niets
boven uw eigen fiets gaat. Een kwalitei ts-
t'iets verschaft u alle comfort die u maar
wenst. Wilt u he t̂ ul t ieme f i e t s eomto i t ?
Kies dan vooreen fiets die is uitgerust met
het onlangs geïntroduceerde Di2-concept
van Shimano. Di2 (Dig i ta l I n t e l l i gence )
combineert digitale technieken met geavan-
ceerde mechanica. Vering en versnelling
worden automatisch geregeld. Ze richten
zich naar de weg, het weer én de fietser.
Wat de omstandigheden ook zijn, a l t i jd
zoekt de fiets de meest effectieve en effi-
ciënte afstelling. Dat betekent: snel, licht
én automatisch fietsen. Idealer kan het niet.

Drie gerenommeerde merken hebben een
met Di2-onderdelen uitgeruste fiets op de
Nederlandse markt gebracht: Koga Miyata.
Gazelle en Multicycle. Koga Miyata ver-
werkte het concept in de 'Excellence', een
model dat op de FietsRAI in de prijzen
viel. De jury van 'Fiets van het Jaar 2002'
beloonde de Excellence met een eervolle
vermelding vanwege het rijcomfort en de
technische snufjes.
Op www.shimano.com vindt u meer
informatie over Di2. Afbeeldingen van
de fietsen zijn te zien op de site www.pre-
miumcomfort.com.

Flitsende zonnebril
Als sportieve fietser wil je een zonne-
bril die desastreuze valpartijen voorkomt
door ook bij fel tegenlicht goed zicht te
bieden. Je wilt een bril die muurvast blijft
zitten, óók terwijl je over ruw terrein
rijdt. De Shikai zonnebril heeft dit alle-
maal en méér: de blauwe flash mirror of
smoke lenzen en een no-nonsense vorm-
geving met primaire, metallic kleuren dra-
gen bij aan een snel imago. Het handige

opbergzakje doet tevens dienst als
schoonmaakdoekje. Daarnaast biedt de

Shikai ook nog eens standaard extra len-
zen, in transparant en oranje.

Kilometerslang fietsplezier
Aan goede bewegwijzerde en/of beschreven fietsroutes geen gebrek
in Nederland. Buitengenieters kiezen voor de doorgaans goed beweg-
wijzerde ANWB-routes. Dat zijn vaak wat kortere rondritten, uitstekend
voor een dag(deel) lekker toeren, met of zonder kinderen. Kilometer-
vreters doorkruisen het land het liefst via de LF-routes, die zich in totaal
6.500 kilometers door de mooiste plekken van ons land slingeren.

Handig: zadeltas
en heuptas ineen
Waar laat je je portemonnee, je fiets-
sleutel en de fotocamera als je op de
fiets zit? Heel handig is de Pancho van
het bekende fietstassenmerk Scicon.
De Pancho is
een slim-
me combi-
natie van een
zadel- en een
heuptas. U be-
vestigt 'm in een handomdraai onder
het zadel. Stapt u even af? Dan neemt
u gemakkelijk alle waardevolle spul-
len mee.

ANWB-routes zijn er in alle soorten en
maten. In elke provincie is er een ruime
keuze aan lange en korte ritten. Sommige
routes hebben een cultuurhistorisch element,
weer andere routes worden als NS-dag-
locht aangeboden. De routebeschrijving is
dan gratis aan het NS-loket te krijgen op
vertoon van een treinkaartje. Veel van de
ANWB-routes zijn bewegwijzerd en keren
praktisch altijd weer terug op het beginpunt.
Dat maakt ze ideaal voor een dagtripje.

Mensen die er liever meer dagen op uit trek-
ken, kunnen de LF-routes volgen. Deze zijn
met zorg samengesteld: je fietst zoveel
mogelijk over fietspaden en komt dus zo
min mogelijk gemotoriseerd verkeer tegen.
Dit jaar zijn er twee nieuwe bewegwijzerde

LF-routes om te ontdekken. De Vechtdal-
route (LF16) loopt van het Duitse Darfeld
tot Zwolle en telt in totaal 245 kilometer.
De route leidt onder meer door bossen, door
agrarisch landschap en langs historische
stadjes. De Flevoroute (LF 20) laat zowel
nieuw als oud (polder)landschap zien. De
route loopt in 260 kilometer van Haarlem
naar Groningen.



veelzijdiger dan ooit!
Het programma voor het
Zwarte Cross weekend op
het crossterrein de Kap-
penbulten in Halle is
rond. Hoewel het Zwarte
Crossfestival pas kort be-
staat trekt de combinatie
van sport, muziek en bi-
zarre rariteiten nu al
meer dan 35.000 (!) bezoe-
kers, jong en oud!

Het Zwarte Cross-weekend
vindt dit jaar weer plaats in
Halle en wel op 19, 20 en 21

juli. Het evenement is bin-
nen vijfjaar uitgegroeid tot
het grootste motorcrosseve-
nement van West Europa.
Toch staan gezelligheid,
plattelandse gemoedelijk-
heid en laagdrempeligheid
nog steeds hoog in het vaan-
del! De Zwarte Cross is
bekend om een combinatie
van sport, muziek, spectacu-
laire stunts
en allerhande aktiviteiten
voor kinderen. Een evene-
ment waar de Achterhoek

trots op mag zijn! Organisa-
tor is de rockband Jovink &
the Voederbietels.

FESTIVAL
Dit jaar zijn er maar liefst
vijf podia, zowel binnen als
buiten, waar tientallen
bands uit binnen en buiten-
land acte de presente zullen
geven. Dus ook bij slecht
weer is de ruime mogelijk-
heid om overdekt te kunnen
genieten van het gebodene.
Info: www.zwartecross.nl

Thijs van Amerongen
rijdt sterk
De R.T.V.-er Thij s van Ame-
rongen reed afgelopen
vrijdag in het Duitse Stad-
lohn naar een mooie 4e
plaats.

Al vroeg in de wedstrijd
reed hij weg uit het peleton,
de uiteindelijke kopgroep
bestond uit 4 renners.

In de finale werd Thijs ge-
klopt door zijn medevluch-
ters.
Voor de komende weken
moet Thijs scherp staan
voor een klassieker (De om-
loop van de Veenkolonieen)
en er staat in Assen een 6
daagse op hem te wachten.
In deze wedstrijden zal de

gehele nationale en interna-
tionale top aan het vertrek
staan.

De sportklassers A reden dit
weekend in het Gelderse La-
ren Peter Makkink reed
naar een 12 plaats en Rudi
Peters won de peletonspurt
en werd 13e.

Adverteren in Contact?

Kermis Hengelo 2002

Dinsdag 9 juli

Woensdag 10 juli

Donderdag 11 juli gewoon gezelligheid met leuke

Nederlandstalige muziek.

in het café vanaf 20.00 uur inschrijven

vogelschieten.

vanaf 10.00 uur gezellige dag in café

met orkest

Vrijdagmiddag

12 juli

Vrijdagavond

12 juli

Zaterdagmiddag

13 juli

Zaterdagavond

13 juli vrij entree

Zondagmiddag

om 14.00 uur in de zaal het favoriete

dubbeltjesdansen.

om 19.30 uur ringstehen
met live muziek op het terras.

13.00 uur intocht in de zaal en dansen

met orkest KREXX.

20.00 uur dansen in de zaal met

toporkest Les Chroinoturs.

15.00 uur in de zaal na de optocht

dansen met orkest KJR.EXX*14 juli

Zondagavond 14 juli gezellig napraten in het café.

JAN EN LENY WOLBRINK EN MEDEWERKERS
WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN FIJNE KERMIS!

,— • ' ' — - •- _. -

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1000 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk
AMD Duron 1200 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 40 Gb hon '
AMD Athlon XP 1800+, 256 Mb SDRAM, 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 180Q+, 256 Mb SDRAM, 32MB TNT2 AGP
60 Gb harddisk

Spe Netjes PC
AMD Duron 1200 Mftz, 128 MB SDRAM, 32 Mb TNT 2 AGR
40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 20004-, 256:MB SDRAM, Getorce'2 MX 64 Mb
MX400 AGP VGA, TV-Out, 60 Gb Harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-
€ 799,-
€ 899,-

€ 989,-

v.a. € 849,-
1 € 849,-

|€ 1099,-

PC-266 MHz, UDMA 66/160 ATX Moederbord, 64 MB (behalve bij de SpelletiesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x Appen GDRÖMC56K6 Modem, 10/100 Mbps Netwerkkaart,
1.44MB Diskdrive, :Midi-Tower ATX 300W, Trust Power, Keyboard, Logitech Scrollwheel
Muis.

-dÉÉ Actie:
Novita 17 inch Dynaflat Monitor,

Flatscreen € 209.-
Opties:

17 inch monitor € 199,- • 19 inch monitor € 269,- • Philips 12 x 10 x 32 CD-
ReWriter € 79,- • LITEON 40 x 12 x 48 CD-ReWriter € 109,-

> 16/48 DVD-speler € 69,- • TFT monitor v.a. € 499,- • HP 845C Printer € 99,-
• Epson C60 Printer € 109,- • Logitech Cordless Desktop € 75,- • Mustek USB
Scanner v.a. € 85,- • 600W boxen € 30,- • Andere onderdelen op aanvraag.

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

Eiken
tafels

Tijdens de maanden
juli en augustus:

15% korting op Teak
Straight Line kasten en tafels

Artdeco
klein-

mciihclen

Lederen
fauteuils

Complete
kersen

collectie

Bedrijventerrein "De Mars"
Dreef 18d Zutphen - Tel. 0575-548304
Bezoek onze collectie op internet

WWW.ANTIEKMEUBELSTORE.NL

!SMAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

Van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: inrb@vanderwal-vorden.nl



Politiewijzer dient dit
jaar als gezinsagenda

Versterking (m/v) gezocht
De nieuwe Politiewijzer heeft
een bijzondere vorm gekregen.
Het is een handige gezinsagen-
da voor het schooljaar 2002-
2003, waarin men afspraken en
uitjes kan noteren. Natuurlijk
staat er ook weer veel informa-
tie in over de politie in uw regio
en over preventie van misdrij-
ven.

De Politiewijzer wordt in de derde
week van juli verspreid over de ge-
hele regio Noord- en Oost-Gelder-

land. Niet iedereen krijgt de Poli-
tiewijzer automatisch in de brie
venbus, bijvoorbeeld als men in
het buitengebied woont, of een
Nee-Nee of Nee-Ja-sticker op de
brievenbus heeft.

Als men op l augustus nog geen
Politiewijzer heeft ontvangen,
maar men heeft er wel belangstel-
ling voor, dan kan men een exem-
plaar ophalen op het plaatselijke
politiebureau. Dit geldt natuurlijk
wel zolang de voorraad strekt.

Handbalvereniging Blauw-wit
uit Ruurlo heeft teams in bijna
alle leeftijdscategorieën en wil
dit ook graag zo houden. Maar
met name bij de damesteams
zijn er erg weinig spelers en is
versterking hard nodig.

Het motto van Blauw-wit is dan
ook "Hoe meer zielen, hoe meer
vreugde".

Dus lijkt het je leuk om te komen
handballen of om de handbal-
sport weer op te pakken, kom dan

gezellig handballen bij Blauw-wit
en vraag om informatie bij Wim
Wolsink (telefoon 0573-151352 of
email blauwwit@wish.nl) en be-
zoek onze website op
http://www.blauwwit.tk

Kapok, terug van (nooit) weggeweest

Jubileumdiensten
de Betteld
Op camping de Betteld te Zel-
hem houdt men juli en augus-
tus jubileumdiensten.

Men hoopt van de diensten een
groot feest te maken met een leu-

ke praiseband, optredens, drama,
multimedia, kinderblok en goede
sprekers. Iedere week rond een an-
der thema.
Iedere zondag t/m 25 augustus is
er een dienst.

H inde lij k 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.

Brood bij de barbecue:
lekker en gemakkelijk

Aha's en Haha's bij de Wiersse

Soms is er een vakantiereis
voor nodig om tot het inzicht te
komen dat eenvoudige, zelfs pr-
imitieve eet- of bereidingsge-
woonten vernuftig zijn. Vooral
methoden die bestaan sinds
mensenheugenis roepen een
gevoel van bewondering op:
wat een slim idee, waarom
doen wij dat niet zo?

Waar men gewend is buiten te
eten zonder sophisticated pick-
nickkoffers of stroom voor de elek-
trische grill, is de vindingrijkheid
het grootst. In Portugal bijvoor-
beeld, waar een groot deel van het
jaar buiten wordt geleefd en gege-
ten, kunnen ze meesterlijk barbe-
cuen op een oude autovelg, bloem-
pot of doorgezaagde oliedrum.
Zelfs borden en bestek zijn vaak af-
wezig. Brood is daar het handigste,
smakelijk hulpmiddel. Je gaat met
een afgescheurd stuk brood naar
de churrasqueiro - de man die
roostert - en hij legt er een stuk
vlees of een visje op. Vooral voor
geroosterde sardientjes is dit dÈ
methode. De sappen, het vet en de
smaak van eventueel gebruikte
kruiden trekken in het brood. Je
eet de bovenste filet eraf, trekt de
graat vervolgens weg en je veror-
bert de onderste zijde van het visje
met het brood.
Brood en barbecue horen bij el-
kaar. In veel churrascaria's, barbe
cuerestaurants, wordt brood ge
bakken naast de grill. Vrouwen
schuiven onophoudelijk bolletjes
gerezen deeg in de koepelvormige
houtgestookte ovens en in een
mum van tijd staat er dampend,
versgebakken brood op tafel.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat juist die buitenlandse brood-
soorten, die vanuit de mediterra-

ne landen ons land hebben vero-
verd, het zo goed doen bij de bar-
becue. Dat komt ook omdat deze
vaak wat luxere broodsoorten op
smaak zijn gebracht met dezelfde
kruiden en grof (zee)zout die bij de
barbecue worden gebruikt. Brood
is ook een goed middel (en handig
excuus) om je bordje brandschoon
te eten. Lekker de jus en de saus
absorberen met een stuk afge-
scheurd brood en opnieuw op-
scheppen.
Brood kan ook óp de barbecue,
maar oplettendheid is geboden.
Het kruim, het binnenste van het
brood, kan snel verbranden of het
brood kan te droog worden. Be
strijk een snede vloerbrood, Turks
brood, stokbrood of kruidenbrood
met (olijfjolie waarin enkele dagen
uitgeperste knoflook en Proven-
caalse kruiden hebben getrokken.
Leg het brood met de bestreken
kant even op het wat hoger ge
plaatste rooster van de barbecue.
In pakweg twintig seconden is het
brood warm, krokant en licht ge
schroeid. Strooi er eventueel wat
(zee)zout over en eet het warm op.
Tot slot is er een heerlijk recept
voor mediterraan stokbrood met
pesto van de barbecue. Meng 50
gram (verse) rode of groene pesto
met 50 gram zachte boter. Snijd
een stokbrood in plakken. Bestrijk
de plakken royaal met de pestobo-
ter en druk ze weer tegen elkaar
aan, tot de plakjes weer samen een
brood gaan vormen. Leg tussen el-
ke snede eventueel een plakje gei-
tenkaas. Verpak het stokbrood in
aluminiumfolie en leg het op het
rooster van de barbecue (of in de
oven). Aluminiumfolie zorgt er-
voor dat het niet zo snel aan-
brandt. In een minuut of twintig is
het klaar.

Te tuinen van De Wiersse. Dat
deze tuinen en het landschap
hieromheen een uniek stukje
Nederland weergeven zal u als u
hier ooit een bezoek aanheeft
gebracht niet zijn ontgaan. De
Engelse invloed, die al meer
dan 80 jaar een stempel heeft
gedrukt op de ontwikkeling
van zowel huis als tuinen
draagt hier in belangrijke mate
aan bij.

Het is een goede mix, waarbij door
gebruik te maken van vele in-
heemse boomsoorten met hier en
daar een exotisch exemplaar en
opvallende accenten een land-
schapstuin met vele verassingen is
ontstaan. En Engelse eigenaardig-
heden. Zo zijn op enkele plaatsen
de rondom de tuin aanwezige bui-
tengracht en een naburige weg
aan het zicht onttrokken door

simpelweg aan het einde van de
tuin het maaiveld geleidelijk te
verhogen zodat de gracht en weg
niet meer zichtbaar zijn (zie foto),
maar de tuin op een natuurlijke
wijze in het landschap over lijkt te
gaan. In Engeland staat dit grapje
bekend als " Haha" , waarbij daar
dikwijls een veekering (afraste-
ring) of vrocht zoals ze hier zeggen
aan het zicht wordt onttrokken.
Er is hier genoeg voorhanden om
te leren en getraind te worden in
de kunst van het kijken naar de ve
Ie architectonische elementen van
deze prachtige en in het Achter-
hoekse beeklandschap zo goed
passende tuin.
Hoe vaker je komt, hoe meer je er-
van opsteekt, maar waarom heeft
het huis maar ÈÈn koetshuis; Hoe
zag het er 85 jaar geleden uit ; Op
tal van deze en andere vragen
wordt getracht een antwoord te

geven door middel van een kleine
expositie die nu in een hiervoor in-
gerichte ruimte van het koetshuis
is ondergebracht. Het ligt in de be
doeling hier wisselende onderwer-
pen ten toon te stellen zodat de
trouwe bezoeker zijn opgedane ge
schiedkundige kennis aan mede
bezoekers steeds weer kan laten
blijken: Aha! Ook zijn er prachtige
aquarellen te zien van Frits van
Amerongen.
Deze maand kunt u weer uitkijken
naar de geneugten van een wan-
deling in deze prachtige entoura-
ge met in deze tijd speciale aan-
dacht voor de borderplanten en ro-
zen. Dit kan tijdens de open dagen
op zondag 14, woensdag 17 en zon-
dag 21 juli.
U kunt ook gebruik maken van de
wekelijkse rondleiding op donder-
dagmorgen om 10.30 uur. Inlich-
tingen: VW Vorden.

Hiddink in Theater Onder de Molen
Terwijl voetbalcoach Guus Hid-
dink nog volop bezig is met de
feestelijke ceremonies in Zuid-
Korea, vertelt zijn 'zusje' Dinie
Hiddink de meest hilarische
verhalen in Theater Onder de
Molen in Vorden. Zij doet dit
woensdagavond 10 juli tijdens
de zomerserie Verhalen en mu-
ziek" waar op toerbeurt diverse
artiesten aan meewerken.

Dinie Hiddink wordt ook wel de
Annie M.G. Schmidt van de Ach-
terhoek genoemd en vertelt komi-

sche verhalen die ze voor het
grootste gedeelte allemaal zelf
schrijft. Ook de schrijver Peter
Hoefnagels is woensdagavond van
de partij. Hij zal voorlezen uit ei-
gen werk in combinatie met het
zingen van enkele jazznummers.
Hij wordt daarbij bijgestaan door
theaterorkest The Mills Fathers.
Dit gelegenheidsorkest bestaat uit
Gerrit Emsbroek (piano), Karel Hei-
denis (bas), Tony Toots' Fraas (ac-
cordeon) en Florian Hoefnagels
(drums).
De Vordense journalist en tekst-

schrijver Peter Besselink voert
woensdagvond 10 juli een tele
foongesprek met de vorig jaar
overleden Herman Brood. Bij zijn
cabaret maakt hij gebruik van zijn
zogenoemde wondertelefoon. De
ze week is het precies een jaar ge
leden dat Herman Brood van het
dak van het Hilton Hotel afsprong.
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den. Kaarten kunnen gereserveerd
worden via de reserveerlijn of bij
de plaatselijke VW.
Zie ook advertentie.
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Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

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

WIJ RUIMEN OP...

DE TOTALE
ZOMERCOLLECTIE

NU STERK IN
PRIJS VERLAAGD

N

mode voor het héle gezin

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

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. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

W// 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

Inname van:
van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop

• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

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

• ook op zaterdag •

Wegens vakantie
is ons bedrijf gesloten van:

15 juli tot en met
12 augustus.

Bloembinderij v.o.f.
Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. (0575) 55 15 08 - Fax (0575) 55 30 70
e-mail: info@kettelerij.nl



Rudi Canters maakt site voor
blinden en slechtzienden

Bekroning
voor digit@le
vrijwilligers
Hoe kun je mensen die zich op internet belangeloos
inzetten voor anderen, in het zonnetje zetten? Door zo
iemand voor te dragen voor de eervolle titel 'digit@le
vrijwilliger van de maand'. Rudi Canters kreeg deze
titel in maart voor zijn site www.blindsupport.be.

Een digit@le vrijwilliger is iemand
die op internet bijvoorbeeld de site
van de lokale voetbalclub maakt en
up-to-date houdt, of iemand die
online een informatiepunt is gestart
om ervaringen met lotgenoten uit te
wisselen. Deze vrijwilligers dienen
een omvangrijk maatschappelijk
belang. Om dat belang te onderstre-
pen kun je op de speciale website
www.digitalevrijwilliger.nl je eigen
'digit@le vrijwilliger' van de
maand' voordragen. Je maakt dan
kans op een webcam.

Reis naar Aruba
Een deskundige vakjury selecteert
vervolgens vijf kandidaten uit alle
genomineerde vrijwilligers.
Bezoekers van de site bepalen ver-
volgens door te stemmen, wie van
die vijfde titel 'digit@le vrijwilliger
van de maand' mag dragen. In
december wordt de digitale vrijwil-
liger van het jaar bekend. Deze wint
een reis voor twee personen naar
Aruba en een computerpakket t.w. v.
EUR 2.500,- voor zijn/haar club of
vereniging.

Eigen verhaal
Eén van de juryleden is Betty de
Groot. Zij is door haar indrukwek-
kende loopbaan in de multimediawe-
reld gevraagd om jurylid te zijn. Op
het moment is Betty partner van
Glamago, een multimediaplatform
voor BN'ers. Het bedrijf is op velerlei
fronten actief. "Zojuist is de Glamago
middelbare schoolagenda uitgeko-
men", vertelt Betty trots. "Daarnaast
brengen we een Glamazine op de
markt waarin de inmiddels 50 aange-
sloten artiesten hun eigen verhaal ver-
tellen." Verder staat er een cd en een
tv-programma met, over en door
BN'ers op stapel. Via www.glama-
go.com kun je zelfs privé sms-jes van
Aukje van Ginneken (Charley Fisher
in GTST) op je mobieltje ontvangen.

Leuk en effectief
Waar let Betty op wanneer ze als
jurylid sites beoordeelt? "Een goede
site is snel", vindt Betty, "Als je op de
homepage komt, moet het iedereen
direct duidelijk zijn waar het over
gaat. Immers, je weet toch ook direct
als je voor een winkel staat of je met

Betty de Groot tussen 'haar'sterren

de groenteboer te maken hebt of met
een modewinkel? Een goede site is
gebruiksvriendelijk, bevat dus niet
teveel plaatjes en is interactief. Een
aantrekkelijke mix dus tussen leuk en
effectief. Ik kijk scherp wdt er gecom-
municeerd wordt en hoe dat gebeurt.
Het 'hoe en wat' moet in één klap dui-
delijk zijn. Je hebt niks aan overtollig
woordgebruik. De site van de Belg
Rudi Canters voldoet aan deze criteria
en is heel speciaal", aldus het jurylid.

Leefwereld
Rudi Canters, digit@le vrijwilliger
van de maand maart, reageerde blij
verrast toen hij hoorde dat zowel de
jury als het publiek zijn site
www.blindsupport.be de beste von-
den. "Mijn doel is een eenvoudige
startpagina voor blinden en slecht-
zienden te maken, waar ze snel en
gemakkelijk voor hen nuttige infor-
matie kunnen vinden, zoals links naar
waar brailleversies van artikelen te
vinden zijn", vertelt hij. De leefwe-
reld van blinden en slechtzienden is er
door internet een stuk groter op
geworden. Een leven zonder digitale

snelweg kan Rudi zich dan ook niet
meer voorstellen.

Toegankelijk
Tot 1982 was Rudi loodgieter. Toen
sloeg het noodlot toe. Als gevolg van
een auto-ongeluk werd hij blind. Hij
volgde een omscholingscursus tot
receptionist en werkt nu bij de
gemeente Genk. Hoe gaat dat eigen-
lijk: internetten als je blind bent?
Rudi: "Je kunt kiezen of je de site
door een spraaksynthesizer laat
voorlezen of de tekst laat verschijnen
in een brailleleesregel. Dat laatste
moet je vergelijken met een rij kleine
dominosteentjes die voor je ligt.
Voor slechtzienden is er ook een
mogelijkheid om de letters op het
scherm te vergroten. Voor al deze
hulpmiddelen is software verkrijg-
baar." Rudi's volgende project is het
Blindsurfer-label. Hij scant (over-
heids)sites op hun toegankelijkheid
voor visueel gehandicapten.
"Wanneer de site aan de gestelde
eisen voldoet, krijgt-ie een soort
keurmerk: een surfplankje met een
blindenstok als mast."

Vrijwilligers zijn de olie in de machine

30% van de Nederlanders doet graag wat extra's
Vrijwilligerswerk is de kurk waarop veel (maatschap-
pelijke) organisaties drijven. Sportverenigingen, goede
doelen, kerken en de gezondheidszorg maken allemaal
gebruik van mensen die bereid zijn om de handen uit de
mouwen te steken, zonder dat daar een geldelijke
beloning tegen overstaat. Nederlanders zijn nog steeds
sociaal betrokken en actief als vrijwilliger. En we zijn
zelfs weer actiever dan zo'n 20 jaar terug. T\issen een
kwart en eenderde van de volwassen bevolking doet
regelmatig vrijwilligerswerk en besteedt hieraan vijf
uur per week.

De F-jes van Feyenoord aan de dribbel foto: SC Feyenoord

Uit het rapport 'Vrijwilligerswerk
vergeleken: Nederland in internatio-
naal en historisch perspectief' van het
Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt
dat vrijwilligerswerk een enorme
bedrijfstak is. De sportwereld drijft
bijna geheel op vrijwilligers. Naar
schatting houden een miljoen mensen
de sportbonden, de verenigingen, de
sporthallen en de kantines gaande. De
gezondheidszorg is de tweede sector
die voor een belangrijk deel afhanke-
lijk is van vrijwilligers.

Beloning
Deze mensen krijgen dan wel geen
geld voor hun werk, ze krijgen er wel
iets anders voor terug. Het doen van

vrijwilligerswerk heeft namelijk gun-
stige effecten op het vertrouwen dat
in anderen wordt gesteld en het geeft
veel voldoening. Bovendien bevordert
het doen van vrijwilligerswerk de
sociale contacten. Je komt nog eens
ergens en praat met mensen.

Vrijwilliger worden
Actief worden als vrijwilliger is niet
/,o moeilijk. In de directe omgeving
zijn er vaak tal van mogelijkheden.
De komst van internet heeft ook de
nodige mogelijkheden binnen hand-
bereik gebracht. Via de site van de
vrijwilligerscentrale (www.vrijwilli-
gerscentrale.nl) is een mooi overzicht
voorhanden.

foto: Overall Communications

Vraag maar raak

NetExperts,
een moderne
vraagbaak

Hoe krijg ik aan m'n pesto
die typisch Italiaanse
smaak? Wat is de ontste-
kingsvervroeging van een
Ford Anglia? Hoe importeer
ik zo eenvoudig mogelijk een
jukebox uit de USA? Voor
dit soort vragen is er nu een
centrale vraagbaak op inter-
net ontwikkeld
(http://www.netexperts.nl).
Op deze site geven gewone
mensen met een specifieke
deskundigheid antwoord op
de meest uiteenlopende vra-
gen. Het leuke is dat ieder-
een zich gratis kan aanmel-
den als NetExpert en ook
iedereen vragen kan stellen.

NetExperts /ijn gewone men-
sen zoals u en ik die veel van
een onderwerp weten. Deze
kennis hebben ze vanuit hun
beroep, hobby of interesse
opgedaan en dat willen ze
graag delen met andere men-
sen. Eigenlijk is iedereen een
NetExpert. Want wie alles
weet van vissen of al jaren op
vakantie gaat naar Spanje, kan
daar van alles over vertellen.
Per rubriek zijn er tientallen,
soms zelfs honderden experts
beschikbaar.

Overzichtelijk
Het inzien van vragen en
antwoorden kan altijd. Wie
NetExpert wil worden of een
vraag wil stellen, moet zich
eerst even aanmelden.
Vragenstellers en experts
kunnen zich uitleven in 14
hoofdrubrieken, waarin alle
vragen en antwoorden worden
onderverdeeld. De antwoor-
den zijn gewaardeerd door de
vragensteller. Zo krijgt elke
expert een eigen score, die is
gebaseerd op de waardering
van /.ijn adviezen. Het is dus
heel eenvoudig om de beste
adviezen en de snelste
NetExperts te vinden.
http://www.netexperts.nl



TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Kom jij ons team versterken?

Thoma Makelaars is een veelzijdig en dynamisch makelaarskantoor met
vestigingen in Lochem, Rijssen, Brammen, Eerbeek, Gorssel en Ruurlo en aktief
op het gebied van woning-, bedrijfs-, recreatie- en projectmakelaardij

Voor het specialisme bedrijfsmakelaardij heeft Thoma een samenwerkingsverband
in de Stedendriehoek onder de naam Al bedrijfsmakelaars. Wegens het vertrek van
één van onze collega's zoeken wij voor onze vestiging in Lochem op korte termijn een:

Secretaresse bedrijfsmakelaardij (40 uur)
• Zelfstandig, accuraat, stressbestendig
• een flexibele, klantgerichte en commerciële instelling
• ervaring met geautomatiseerde systemen, als Microsoft Word en Outlook
• ervaring in de (bedrijfs)makelaardij is een pré.

Het team van Thoma Makelaars kenmerkt zich door een prettige en
collegiale werksfeer.
Voor meer informatie over bovenstaande functie kun je bellen met
mevr. J. Luesink.

Je sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae en pasfoto, graag vóór
19 juli a.s. richten aan de directie van Thoma Makelaars, Postbus 120,
7240 AC te Lochem.

THOMA
Bedrijfsmakelaars

Pr. Bernhardweg /
7241 DM Lochem
T 0573222450
F 057 3 222 445

www.thoma.nl

LOCHEM • R I J S S E N • BRUMMEN • EERBEEK • G O R S S E L • RUURLO
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Wij nodigen al onze klanten, relaties en bekenden uit op:

14 Juli 's middags 13.30-17.30 's avonds 19.30-23.30
15 Juli 's middags 13.30-17.00

Wij bieden U een doorlopend programmf o.a. Open huis, fotocollage 175 jaar Slootsmid,
"oude" machines en traktoren, preep uit ons leverings programma, live muziek op 14 juli etc.

Het jubileumfeest zal worden gehouden op en om het Slootsmid terrein in Laren.

Ter gelegenheid van ons 175 jarig Jubileum steunt Slootsmid een landbouwproject in het
zwaar door oorlog getroffen landbouwgebied Lovas in Oost-Kroatie:
Overweegt U een cadeau, dan vragen wij U vriendelijk dit te doen in de vorm van een financiële bij-
drage bestemd voor dit project. Bankrekening 3223 91695 t. n. v. Slootsmid jubileumproject Lovas.

Slootsmid Twente B.V.
Directie en medewerkers Slootsmid B.V,
Slootsmid Laren B.V. Slootsmid Geesteren B.V.
Zutphenseweg 31
7245 NR Laren
Meer informatie op www.slootsmid.nl (nieuws pagina).

l.v.m. het jubileurnfeest zijn onze bedrijven op maandag 15 Juli gesloten.

\MHOMMOM
f f*\J Dorpsstraat 21rtltx 7261 AV Ruurlo

tel: 0573-451307

SCHOENMOM
Dorpsstraat 21
7261 AV Ruurlo
tel: 0573-451307

De NSGK geeft
vakantiepret

giro 552000
voor meer info kijk op www.nsgk.nl

nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

"Even uit die
rotsituatie"

Steun de kindervakanties
van Jantje Beton

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

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

Postbus 85233, 3508 AE Utrecht
(030) 244 70 00 www.jeugdfonds.nl



HOESLAKENS
LAKEN

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
l 00% katoen
90/200 van 14,95
90/220 van l 6,95
140/220 van 20,95
160/180x200 van 26,95
190/220 van 29,95

Lakens wit
van Cinderella
160/260 van 21,95
200/260 van 30,95
240/260 van 34,95

Lakens
/ 00% katoen
Diverse kleuren
1 persoons van 21,95
2 persoons van 30,95
lits-jumeaux van 34,95

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

Katoen satijnen hoesiahens
in 9 kleuren
80/200 van 24,95 voor 19.95

140/200 van 32,95 voor 25,95
140/200 van 29,95 voor 23,95
160/200 van 34,95 voor 27,95
180/200 van 39,95 voor 29,95
Slopen 60/70
per stuk van 15,95 voor 12,95

ZOMER
9,95

11,95
14,95
19,95
23,95

l

G!

erknd! j

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

Gladde hoesiahens 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

14,95
17,95
19,95
23,95
13,95

7,50
7,95
8,95

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

grote partij dekbedsets - supervoordelig
Boras cotton
Kinderdessins 140-200
Ideens

Deja luxe satijn
l pers
100% katoen lits-jumeaux

Cinderetia Living Cotors
1 pers
2 pers
lits-jumeaux

1 pers van 45,40

2 pers
lits-jumeaux

104,-
172,-

63,
90,

104,

nu 14,95
vanaf 12,95

nu 24,95
nu 34,95

vanaf 29,-
vanaf 59,

nu 19,95
nu 19,95
nu 29,95

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

TAFELCOED
Vele maten ronde, vierkante en

rechthoekige tafelkleden en
dekservetten.

Effen engedessineerd.

tot 80% Korting

BADGOED
Eadgoed 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,-

Radgoed Seahorse van Ten Cate
60/110 cm
van 10,95 per stuk nu 2 voor l 3,95
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.

KEUKEN
Keuken sets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD enjorzolino)
van 6,80 vanaf 5,

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 hollow 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,-

Kafok 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% donskussen (dons/veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig,
van 63,l O nu 49,-

Werh- en vaatdoehjes
in diverse kleuren, van

Theedoeken
100% katoen
Halflinnen
100% linnen

Schorten
diverse kleuren

,80 per stuk
nu vier voor 5,

nu 3 voor 5,-
nu 2,95 per stuk
nu 3,95 per stuk

vanaf 8,95

PLAIDS
700% wollen plaids
In prachtige ruitmotieven, diverse kleuren
130/170 van 54,10 voor 34,95

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

Radmatten
Katoenen badmat met antislip
Toiletmat 50/55 van 17,95 nu 14,95
Bidetmat 50/60 van l 7,95 nul 4,95
Badmat 50/90 van 22,95 nu 19,95
Badmat 70/1 20 van 38,95 nu 32,95

BADJASSEN
Kinderbadjassen vanaf 15,-

Badjas met wafelstructuur
l 00% 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
Natwrfijlc afó 't orv\ sfape-n öaf !

iLuEKBEDDEN
l Donzen dekbedden

Donzen dekbed met een vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
1-persoons 140/200 van 1^9,- nu 79,-
2-persoons 200/200 van 199,- nu 119,-
lits jumeaux 240/200 van 219,- nu 129,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. -t- 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,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 215,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. -t- lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed meteen vulling van
90% eanzendons en 10% kleine veertjes. In carré
gestikt.
1-persoons 140/200 van 279,- nu l 79,-
2-persoons 200/200 van 409,- nu 229,-
lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 279,-
Ook leverbaar in extra lang. (l -pers. + lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper han niet. Zomerdehbed meteen
vulling van katoen en een 100% katoenen tijk.
1-persoons 135/200 van 45,- nu 29,-
extra lang 135/220 van 55,- nu 35,-
2-persoons 200/200 van 75,- nu 45,-
lits jumeaux 240/200 van 85,- nu 49,-
extra lang 240/220 van 95,- nu 55,-

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

Zomerdehbed met een vulling van 90% dons en
een katoenen tijk. lichtgewichten heel soepel.
1-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% scheenvol
vulling en beide met 100% katoenen tijk.
1-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 katoenen tijk.
1-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
katoenen tijk en Kwali-soft vulling. Suf er zacht.

85,-
99,

119,
135,
149,-

l-persoons 140/200 van l 26,74 nu
l -pers. xl 140/220 van l 35,82 nu
2-persoons 200/200 van!72,17nu
lits jumeaux 240/200 van l 94,88 nu
lits jumeaux 240/220 van 208,50 nu

STRANDLAKENS
Kinderstrandlahens vanaf 6,95
Strandlahens vanaf 11,95

Nu klamboes in
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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Zomerfeesten 18,19 en 20 juli
Namens de Vordense Ondernemers Vereniging en de VW hartelijk
welkom tijdens de zomerfeesten. We zijn er in geslaagd ook dit
jaar weer een programma samen te stellen die een bezoek aan het
mooie dorp Vorden zeker de moeite waard maakt.

Het thema van de Zomerfeesten is Country & Western. Het samenstellen
van het programma is ons mogelijk gemaakt dankzij de financiële me
dewerking van diverse plaatselijke ondernemers.

Vorden is een geliefd dorp, niet alleen bij de plaatselijke bevolking, ook
veel toeristen weten ieder jaar opnieuw de weg naar Vorden te vinden. De
zomerfeesten trekken daarnaast steeds meer bezoekers uit omliggende
gemeentes naar ons mooie dorp.

Zowel op donderdag 18 juli als ook op zaterdag 20 juli zijn er veel activi-
teiten die een bezoek aan Vorden meer dan de moeite waard maken. U
leest er alles over in deze speciale krant. Vrijdag 19 juli wordt 's morgens
de weekmarkt gehouden en's middags en 's avonds is de kermis geopend.
Op vrijdag is een bezoek aan de kermis extra interessant vanwege de vele
aanbiedingen die alleen geldig zijn op vrijdag 19 juli. Voor de invulling
van het programma werken we ook dit jaar samen met JaVo promotions
uit Enschede en Manifold uit Zutphen.

In Country & Western Style

Ik wens u allen heel veel plezier.

Namens de VOVen VW
Reinier Klein Brinke.

Ook volop sfeer en gezelligheid in de plaatselijke horeca
met live muziek op donderdag, vrijdag en zaterdag.

De Vordense Zomerfeesten worden mogelijk
gemaakt mede dankzij de medewerking van:

ASYA
BAKKER
BARENDSEN
DE BUURMAN
DE HERBERG

Donderdag 18 juli
's middags en 's avonds
15.00 uur - 22.00 uur

's avonds

Vrijdag 19 juli
's morgens
's middags en 's avonds

's avonds

Kermis
Braderie
Vlooienmarkt
Clown Henkie
Linedancers
Handboogschieten
Cowboy op stelten
Bakker: Orkest Die 2
Herberg: Duo Manschot

Weekmarkt
Kermis; Curodag met
speciale aanbiedingen
Herberg: Duo Onbekend

Restaurant Pizza & Shoarma
Hotel Restaurant
Staal constructie, Fixet, Etos
Cafetaria
Restaurant

RABOBANK GRAAFSCHAP-WEST
DE ROTONDE Bistro
VORDENSE ONDERNEMERSVERENIGING
VWVORDEN

Zaterdag 20 juli
's middags en 's avonds
14.00 uur -17.00 uur

's avonds

Kermis
Kinderbraderie
Linedancers
Rodeo stier
Boomstam werpen
Springkussen
Flensjes bakken bij Bistro De Rotonde
Dartskampioenschappen bij de Herberg
Amerikaanse Indiaan
Dansdemonstraties
Bakker: The Mary Kee Country Company
Herberg: NeverMind



De nieuwe
school-

artikelen

let op de folder!
Natuurlijk bij:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Chipknip

WENTINK
ELEKTRO

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Tel. (0575) 55 35 92

Brood
daar zit wat in.

En dan zo uit de oven
in de winkel.

da's pas vers!

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

De dag-en-nacht bank
De bank die nooit slaapt, waar u

7 dagen per week, 24 uur per dag,
gratis informatie over geldzaken kunt krijgen.

Beleggingslijn

Spaarlijn

Verzekeringslijn

Leenlijn

Hypotheeklijn

Air Miles lijn

0800-0240701

0800-0240702

0800-0240703

0800-0240704

0800-0240705

0800-0240707

Voor al uw overige bankzaken kunt u terecht
bij: De ABN AMRO Servicelijn 0900-0024

(40 cpm).

Natuurlijk kunt u ook met uw vragen
tijdens kantooruren terecht op onderstaand

adres.

ABN-AMRO
De bank
Raadhuisstraat l, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 86

WEULEN KRANENBARG

* sierbestrating

*tuinhout

* bielzen

* blokhutten

* tankstation

* brandstoffenhandel

Ruurloseweg 45-47
Vorden
Tel. (0575) 55 12 17

Enkweg 3
Vorden
Tel. (0575) 55 18 11

Als .5t om smaak gaat
is er maar één

nummer l
Keurslager

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

l

BRADERIE
18 juli

Grandioze
restantenverkoop.

Doe
uw voordeel!

>am
tOSfÉARENDSEN

Zutphenseweg 3 - Vorden - Tel. (0575) 55 40 82

edere woensdag in juli en augustus

Verha en
n muzie
diverse verhalenvertellers,

muzikanten en een
internationale goochelaar

Aanvang 20.00 uur
Entree € 8.- (kinderen € 4.-)

Lindeseweg 29 • Vorden
Telefoon (0575) 55 69 87

ASSURANTIE-, ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE bv
Burg. Galléestraat 10, Vorden
Tel. (0575) 55 19 67

e* advies wwi at

VERZEKERINGEN PENSIOENEN
LIJFRENTEN HYPOTHEKEN

FINANCIERINGEN
VASTGOEDBEMIDDELING



Donderdag 18 juli
Van 15.00 uur tot 22.00 uur
Grootse braderie in centrum
van Vorden
Met een zeer gevarieerd aanbod, veel koopjes, zo is er voor elk wat wils.
Clown Henkie zal ook dit jaar weer zijn opwachting maken en een cowboy op
stelten ontbreekt ook niet.

Van 19.00 uur - 21.30 uur

Handboogschieten
Gezellig handboogschieten onder deskundige leiding van Free- Wheel.
Wie schiet de meeste pijlen in de roos?

Linedancers

"The Bison Country Dancers
Het linedancen geniet een steeds grotere populariteit. Tijdens de Vordense zomerfeesten mogen zij dan ook zeker niet ontbreken.
Een groep lindedancers, onder leiding van Johny Hendriks, zal op donderdagavond tijdens de braderie een aantal optredens verzorgen.
Deze dansers komen voornamelijk uit Vorden.

Kom, geniet
en doe mee!



Halve prijzen!
BANDOLERA • CECIL • COURT ONE • EXPRESSO
• FRANKENWALDER • DIGIANNI • MARCONA •
MAC • MARIANNE PARIS • PUBLIC • ROSNER
• SANDY DRESS • SANDWICH • SCARLATTI •
ROBERTO SARTO • SEDA • STREET ONE • TRU
• VIA APPIA • GERRY WEBER • ZERRES

Visser-
M O D E

Burgemeester Galléestraat 9, Vorden, C<>5"75) 551381

Welkom
in Vorden

op
donderdag

18 juli
vrijdag
19 juli

zaterdag
20 juli

"*'/*,.

Ai uw bankzaken direct op orde?
Kies voor het Rabo Totaal Pakket.

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

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

bankieren. Een doorlopende reisverzekering met 25%

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

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

per kwartaal. Vraag dus nu het Rabo TotaalPakket aan.

Bel gratis 0800 - 0502.

Meer informatie op: www.rabobank.nl Rabobank

Tot ziens in het gezellige Vorden!

Ons uitgebreide en
exclusieve assortiment
biedt u o.a.:

• Damesrokken in diverse kleuren,
afritsbaar

• Damesblouses, korte en lange mouw

• Heren poloshirts, diverse kleuren

• Bodywarmers

• Zomercaps

• Jachtmessen

• Diverse merken en modellen verrekijkers

^ •̂i

Jacht- en wapenhandel
Zutphenseweg 9 • Vorden
Tel./Fax (0575) 55 12 72

Buiten

begint bij
Welkoop Vorden

V.O.F.
Ween k-ter Maat
Stationsweg 16
Tel. (0575)55 1583



ERFE
's Morgens is er natuurlijk de traditionele weekmarkt.
Kermis: Nog steeds een volksfeest voor jong en oud!
Vandaag een speciale €uro dag op de kermis.
Heel veel interessante aanbiedingen bij diverse attracties.

Vandaag betaalt u bij de oliebollenkraam
bijvoorbeeld voor 15 oliebollen slechts € 5,00

De €urodagaanbiedingen zijn alleen geldig
op vrijdag 19 juli.

Kosten nog moeite zijn gespaard om de kermis in Vorden
tot een spraakmakend evenement te maken.

Zaterdag 20 juli wordt er een kinderbraderie gehouden, niet meer op de parkeerplaats van Bakker, maar net als de braderie op donder-
dag in de Dorpsstraat. Deze begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Vanwege de steeds grotere belangstelling voor de kinderbraderie
hebben we de spelregels wat moeten aanpassen.
Wie aan de kinderbraderie wil deelnemen geeft zich vooraf op bij het VW kantoor aan de Kerstraat l en reserveert daar een
plekje voor € 2,50. Dit bedrag betaal je contant bij het VW kantoor meteen bij het aanmelden. Je krijgt dan een briefje met
nummer datje op zaterdag 20 juli recht geeft op
een verkoopplekje op de braderie. In de Dorps-
straat krijg je een plekje aangewezen door de
organisatie. Je mag niet eerder beginnen met
uitpakken en verkopen voordat je hiervoor toe-
stemming krijgt.

De kinderbraderie is een mooie gelegenheid om je
overtollige speelgoed, of andere spulletjes, van de
hand te doen om zo een extra zakcentje te verdienen.
Mooi meegenomen met al die kermisactiviteiten in
het dorp of je gaat ermee bij een andere kraam op
koopjesjacht.
De kinderbraderie is ieder jaar weer een druk be-
zocht gebeuren waar druk onderhandeld wordt over
de prijs.

Denk er aan: Vooraf reserveren bij het
VW kantoor voor de kinderbraderie is verplicht.



WAANZt
OP=OP'. NU FIKSE KORTINGEN

op bankstellen in stof en leer - wandmeubelen - eethoeken
fauteuils - tienermeubelen - slaapkamers etc. etc.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-55/5/4

HELMINK
meubelen

A K T M E T

Ei be r o en
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 www.heiminkineubelen.ni

M O O I E R B I J U T H U I S .

Tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud

Hoveniersbedrijf
Ketteleri) v.o.f.
Addinkhof 16 • 7251 VG Vorden • Tel. (0575) 55 20 54
h.g.g. 55 11 64 • Fax (0575) 55 19 92

wenst u
stralende
zomerfeestdagen

Voor de leukste zomerkopse/s

€2 r» h LJ i cd

Dorpsstraat 30, Vorden
Kapsalon

Tel. (0575) 55 14 23
Schoonheidssalon

Tel. (0575) 55 20 33

Al vakantiefilmpjes
in huis?

Nu diverse aanbiedingen
Vandaag gebracht, morgen klaar!

Onze foto's
zijn pas foto's
P«S. gratis dubbelprint

Wij verkopen (bijna) alle batterijen.

Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 28 12
's maandags gesloten.

voor een grote
sortering aan
koeken, gebak,
vlaaien en brood

voor dit alles uit eigen
oven gaat u naar:

10 oliebollen voor € 4.-

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Bij ons zorgen

o Cx vakmanschap

VAN DER WAL
7250 AA VORDEN
Postbus 37 - Het Hoge 3 - Telefoon (0575) 55 12 08

Grote collectie nieuwe

zonnebrillen
Diesel

Serengeti

Ray ban

Burberry

Escada

Tacchini

Polaroid

Persol

Zomeract/e
Zonnebril
op sterkte A C —
vanaf € ̂ T *J •

SIEMERINK
opticien/juwelier

Zutphenseweg 7
contactlenzen 725^ DG Vorden

barometers Telefoon

sieraden (0575) 551505
uurwerken
reparaties

taxaties



Linedancers
"The Bison Country Dancers"
Ook voor de zaterdag hebben wij de Bison country dancers bereid ge
vonden om voor ons op te treden. Vanmiddag komt Johny Hendriks met
zijn dansgroep uit Markelo een prachtige demonstratie geven. Vandaag
gaan de voetjes natuurlijk ook weer van de vloer.

Help de Rotondekok
met flensjes bakken
Zaterdagmiddag 20 juli krijg je tussen 14.00 uur en 17.00 uur de ge
legenheid om de kok van de Rotonde te helpen met het bakken van
flensjes.

Voor maar vijftig eurocent bak jezelf je eigen flensje. De kok let wel op
dat het niet aanbrandt. Als je flensje gaar is, mag je hem zelfversieren
en natuurlijk opeten. Eet smakelijk!
Extra: Bistro De Rotonde heeft tijdens de zomerfeesten een specia-
le Country & Western menukaart.

Rodeostier
Wie durft het aan. Een rit op de rodeostier?? Om het Country &
Westernsfeertje helemaal compleet te maken is er op zaterdagmiddag
ook een rodeostier.
Wie blijft het langst zitten op deze zeer beweeglijke stier. Doe mee en
waan je in de echte wereld van cowboys en natuurlijk de cowgirls.

En of het allemaal niet genoeg is, gaan we op zaterdagmiddag
ook nog boomstamwerpen.
Toon je krachten en gooi die stam zo ver mogelijk weg.

Voor de kinderen wordt een gFOOt
opgesteld van maar liefst 4 bij 4 meter.
Begeleiding is hierbij aanwezig.

Wie wordt dartskampioen
van Vorden?
Zaterdag 20 juli vanaf 14.00 uur bij de Herberg

Het darten is een zeer populaire sport
geworden. Ook in Vorden is het darten
erg in trek.

De Herberg organiseert op zater-
dag 20 juli een speciale wedstrijd
om het Vordens kampioenschap.

Er kan worden ingeschreven in twee
categorieën:
wel- niet geoefende speler.

Voor geoefende spelers gelden de vol-
gende regels:
Tric Trac
Dus 3 keer de tien tot en met de twin-
tig en ook de buil
Niet geoefende darters gooien 2 keer
de tien tot en met de twintig en hoe-
ven geen buil te gooien.

Vooraf aanmelden bij de Herberg met opgave van wel- of niet geoefende darter.

Zeer uniek
Indianenspektakel
Zaterdagmiddag 20 juli komt wel een heel bijzondere Indiaan zijn op-
wachting maken in Vorden. Dit zult u niet snel opnieuw te zien krijgen.
Een echte Amerikaanse Indiaan compleet met paard. Alleen zijn kleding
en tooi is al heel bijzonder.
Wij hebben deze bijzondere act naar Vorden kunnen halen mede dank-
zij de financiële ondersteuning van onze sponsoren.
Het wordt een uniek schouwspel. Tevens geeft Shayan een dansdemon-
stratie waar met veel verbazing naar gekeken zal worden.

U ziet het de Zomerfeesten 2002 in Vorden zijn dit jaar
nog weer veel aantrekkelijker gemaakt.

Dus kom naar Vorden op 18,19 en 20 juli.



Pelgrum Woningmakelaars.
Ervaren en enthousiast.
Persoonlijken professioneel.
U bent bij ons aan het goede adres voor:
• Bemiddeling bij aan- en verkoop van uw woning

met bouwtechnokeuring en SGWN-garantieverzekering
• Taxaties voor diverse doeleinden
•WOZ-taxaties

Zie voor interessante objecten ook onze interactieve fotopresentatie
in de etalage van ons kantoor. U kunt ons bellen voor meer informatie of een
afspraak. Ook kunt u gerust even binnenlopen. Een kopje koffie staat voor u klaar!

PELGRUM t
EÏ2

Woningmakelaars
Zutphenseweg 29,7251 DG Vorden
T (0575) 55 55 55, F (0575) 55 36 97
email: pelgrum@pelgrum.nl
www.pelgrum.nl

NVM-WONEN

|\u Schoonmaakbedrijf

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

SHOWROOM

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

HOME

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen zorgt
voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.
Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en

controle levert u de garantie voor vakwerk!

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS

ZOMERFEEST
Aanbieding in onze kraam

diverse schoenen voor
slechts € 10- en € 20.-

IE5EH opOP

OP
SCHOEIMIVIODE

•VORDEN
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

OP

ZOMI ESI VORDEN

Herberg

Donderdag

18
juli

tijdens de braderie

Dorpsstraat 10 - VORDEN

Tijdens de braderie alleen buiten:

2 halen l betalen
In het café vanaf 20.00 uur

TRIO MANSCHOT
In het café vanaf 21.00 uur

DUO
ONBEKEND

Zomerfeest darttoernooi

TRICK TRACK14.00 uur

v.a. 21.00 uur SHOWORKEST

NEVER MIND
Voorverkoop € 4.-

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Siebelink Vorden
w a s - e n tex t i e l v e r z o r g i ng b.v.

industriewegS / 7251 jt vorden / telefoon (0575) 551465
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Zon, wind, water & zomergeluiden in de tuin

Uw eigen tuin of balkon kan een paradijsje zijn. Overdag in de zon
of tijdens zoele avonden met een sfeerlichtje dat het donker net

even doorzichtig maakt. Lui in een lekkere ligstoel genieten van de
wind in ruisende bladeren, zoemende insecten, traag overdrijvende

wolken aan een intens blauwe hemel. Dan weet je weer waar je zo'n
tuin of balkon voor hebt. Om van te genieten en dat lukt het best
met mooie, harmonieuze vormen en levende planten om je heen.

Ritselend, ruisend, verkoelend, behaaglijk, verdoezelend. We
kunnen niet zonder dat eigen gemaakte stukje natuur. Het hoeft

niet veel te zijn, als het maar goed voelt. Daar gaat het om.

Het lijkt onmogelijk, toch is het waar: van de daglelie of Hemerocallis bestaan
meer dan 50.000 geregistreerde kweekvormen. Die heeft nog nooit iemand bij
elkaar gezien. Zou dat wel gebeuren dan was de kleurindruk verpletterend. Wij
genieten van de bloemen die wekenlang aan de planten met hun smalle bladeren
verschijnen, waarbij iedere bloem maar één dag bloeit. Vandaar de naam 'dagle-
lie'. De nieuwere rassen bloeien over een langere periode gespreid en vertonen
ook kleuren als uitgesproken citroengeel, roze en wit naast al dat oker, bruinrood,
crème, warm oranje enz. Ook zijn er inmiddels meer verschillende bloemvormen
en kennen sommige cultivars een nabloei of tweede bloei. Het zijn perfecte border-
planten. Ook als groep in het grasveld doen ze het geweldig. Helemaal tot hun
recht komen ze bij water of in Japanse sfeer. Daglelies houden van goed bemeste,
een beetje vochtig blijvende grond in zon of halfschaduw. Verder vragen ze weinig,
alleen maar dat u van ze geniet. Vindt u het gek dat dit de Vaste Planten van dit
Jaar geworden zijn? Wij niet. Fijnere planten kun je bijna niet hebben.

Waterlelies stelen de show

Op de Floriade is een enorme verzame-
ling waterlelies te zien. Een ongelooflij-
ke rijkdom aan planten waar u bijna voel-
baar dichtbij op slingerende vlonderpa-
den doorheen loopt. Op de vlonders
staan ook nog eens waterschalen met
miniwaterlelies die zelfs voor toepassing
op uw balkon en terras geschikt zijn. U
hoeft echt geen grote tuinvijver te heb-
ben om van waterlelies te kunnen ge-
nieten! De bloemen van waterlelies gaan
's morgens open en sluiten 's avonds
weer. leder ras volgens een eigen inge-
bouwde klok. De meeste bloeien tussen
mei en september, meestal met een of
twee bloemen per plant tegelijk, ledere
bloem blijft ongeveer een week goed.
Zon is absoluut nodig. Onze winterhar-
de waterlelies bloeien in tal van kleuren.
Van zuiver wit tot roze en donkerrood,
van felgeel tot oranje en fraaie koper-
kleuren. De kleur blauw komt alleen bij
de niet winterharde, tropische waterle-
lies voor. Naast de bloemen kunnen ook
de bladeren heel mooi zijn. U kunt het
op Floriade 2002 en bij uw tuincentrum
of vijverspecialist allemaal bekijken.

Veel vaste planten doen
het ook uitstekend in

hangmanden als u maar
zorgt dat die niet te

snel uitdrogen.
Bij hanging baskets is
water geven met een

lange, omgebogen
sproeibuis heel handig.

Voor een beetje tuinier is nu een bezoek aan deze prachtig bloeiende rozentuin een
absolute 'must'. Het is een schitterende tuin met slingerende paden, bankjes, vaste
planten, zomerbloeiende bolgewassen en uiteraard honderden soorten romantische
rozen die stuk voor stuk goed verkrijgbaar zijn. Dus als u een heel mooie ziet (of ruikt)
kan in principe ieder tuincentrum ze u leveren. Laat u verrukken door de geuren in deze
tuin en let ook op de combinaties met andere planten. Vooral de kleurtoepassingen zijn
erg mooi. Het scala loopt van geel, abrikoos en koperkleurig tot wit, roze, lilapaars en
dieprood. De kleuren van de andere planten zijn daar schitterend op aangepast. Dat is
niet te vertellen, dat moet u zien. Rozen combineren erg mooi met grijsbladige planten
en planten met witte, blauwe, donkerrode en paarse bloemen. U komt er vast op ideeën
voor uw eigen tuin.

Zomerse waterplantenvveelde

De vijver leeft nu volop. Libellen koer-
sen snorrend boven het water, kikkers
plompen erin en eruit en alles groeit
en bloeit geweldig. Fantastisch!
U kunt de hele zomer lang nieuwe vij-
verplanten in het water zetten. Let erop
dat de op de etiketten aangegeven wa-
terdiepte altijd van bovenkant pot tot
wateroppervlak is bedoeld. Zuurstof-
planten die in bosjes worden verkocht,
kunt u zo in het water gooien. Die hoe-
ven niet per se te worden ingeplant.
Zorg dat éénderde (niet meer!) van het
wateroppervlak is bedekt met drijven-
de planten of drijvende bladeren van
planten die op de bodem groeien, zo-
als waterlelies. Die zorgen voor wat

schaduw eronder en dat is uitstekend
voor het biologisch evenwicht van de
vijver.

Kleurrijke bloemen op balkon en terras

Zeker in de zomer wilt u lekker kunnen
genieten van planten die maar door blij-
ven bloeien zonder dat u er veel aan hoeft
te doen, ook als ze in potten en bakken
staan. Als u langwerkende mestpillen (te
koop bij de tuincentra) bij de wortels in
de (pot)grond stopt, bent u maandenlang
van het voeding geven af. Dan hoeft u
alleen nog maar water te geven. En ook
dat is voor een flink deel te automatise-
ren met speciale watergeefsystemen voor
planten die in potten groeien. Ook han-
dig als u met vakantie bent! Maar dan de
planten. Behalve de echte kuipplanten en
eenjarigen zijn er ook vaste planten die
rijk en lang bloeien ook als ze in potten
en bakken groeien. Soorten als dwerglu-
pinen, (Lupinus 'Gallen/} dat maanden-
lang in vooral roze, witte, gele en rode
tinten bloeit. Als u ze na de eerste bloei in
juli afsnijdt, beginnen ze weer opnieuw.
Van het duifkruid (Scabiosa) zijn ook heel

wat cultivars beschikbaar met prachtige
aren vol hemelsblauwe, donkerblauwe of
witte bloemen. Kokardebloemen (Gaillar-
dia) met hun sterke, warme, rode en gele
kleuren doen het ook fantastisch in pot
(bloei van juni tot september). Haal uw
groene hart op bij het tuincentrum en kies
uit de vele tientallen soorten.

Een fascinerend verschijnsel: het ritme van de dag

Naarmate u er meer op gaat letten, zult u
door de dag heen steeds meer verschillen
in de tuin ontdekken, 's Ochtends vroeg
speelt het zachte ochtendlicht teder door
de planten. Dan komen fijne bloemen en
zachte tinten het best tot hun recht, bijv.
die van zeepkruid (Saponaria) of duifkruid
(Scabiosa). 's Middags zijn de geuren in
de felle zon het sterkst. Bij dat sterke licht
horen fel gekleurde planten. Daarom zijn
's middags bloemen met wat fellere tin-
ten op hun best - daglelies (Hemerocal-
lis) en zonnekruid (Helenium) bijvoor-
beeld. Als het licht in het begin van de
avond weer zwakker wordt komen plan-
ten met donker blad en warme, volle kleu-
ren het mooist uit, bijv. koninginnekruid
(Eupatorium). En gaat het echt scheme-
ren, dan zijn planten met witte of heel

lichtgele bloemen nog het meest zichtbaar
en mooi. Op de Floriade in de vaste- plan-
tentuin met de titel'Het Ritme van de Dag'
waarin u ruim 220 verschillende soorten
vaste planten vindt, kunt u het allemaal
ervaren en ideeën opdoen voor prachtige
plantencombinaties. De halfronde vorm
van deze tuin wijst als een zonnewijzer
door het ritme van de dag heen.

Kies en koop nu rozen in pot
Bijna iedereen weet het zo langzamerhand: in pot gekweekte planten kun je het hele
jaar door kopen en planten. Dat geldt ook voor rozen. Maar als u die nu koopt, heeft
dat nóg een groot voordeel. Ze bloeien nu en dus kunt u precies zien (en ruiken!) wat
u koopt. Mooier kan het eigenlijk niet. Zet een roos altijd op een zonnig plekje waar
de wind een beetje door de takken kan spelen en geef bij het inplanten wat speciale
rozenmest. Dan blijven ze gezond. Niet vergeten water te geven!

De mooiste tuinen om te bezoeken:
leven in het groen

Dit tuinjaar staat uiteraard helemaal in
het teken van de Floriade 2002. Daar is
zoveel te zien op het gebied van wereld-
wijde natuur, bloemen, planten, tuinen en
lekker groenbewust leven, dat u er gemak-
kelijk een aantal keren in verschillende
seizoenen naar toe kunt gaan. Er zijn door-
lopend veranderende activiteiten, kunst-
uitingen en steeds nieuwe tentoonstellin-
gen, maar ook veel rustpunten in de vorm
van tuinen van weergaloze schoonheid en
echte leefbaarheid. De hovenierstuinen
bijvoorbeeld. U vindt ze in de 'Groene
Stad' die aan de voet van Big Spotters'
Hill ligt. Ze geven een visie op 'wonen,
werken en recreëren in 2010'. Hier lopen
wonen en natuur in elkaar over. Groen
hoort niet geïsoleerd te zijn. Groen en
wonen, werken en recreëren horen bij el-
kaar. Niet voor niets vindt u de hoveniers-
tuinen op het Cultuureiland in die Groe-

ne Stad, waar u zult ontdekken dat ook in
de hightech toekomst menselijk leven
zonder groen onmogelijk is. Alle tuinen
en vooral de steeds belangrijker worden-
de verweving van het groen in de woon-
en werkwereld geven daar uitdrukking
aan. Er ontstaat een nieuw soort tuinge-
voel, helemaal toegesneden op het ste-
delijke landschap. Laat de bijzondere ont-
werpen op u inwerken. Zulke tuinen zijn
plekken waar je steeds weer naartoe wilt.
De ideeën die u er aantreft zijn ook in uw
leefomgeving nu al direct toepasbaar, toch
zit er een bredere, toekomstgerichte visie
achter. De maat is minder belangrijk, de
ondergrond ook. Een tuin kan van straat-
niveau tot dak. Als de sfeer maar gewel-
dig is en past. Hoveniers zijn voortdurend
bezig om dat ideaal steeds weer waar te
maken. Laat u overtuigen op de Floriade
2002.

WWW-tips

Voor de laatste, meest actuele informatie over tuinplanten en alles wat
daarmee te maken heeft: www.tuinweb.nl Dé site voor tuinliefhebbers!
Heeft u hulp nodig bij de aanleg, het onderhoud of het ontwerp van uw
tuin: www.hoveniersinfo.nl Warm aanbevolen!
Meer weten over de Floriade 2002? Surf naar: www.floriade.com



Zomerfeest bij

Donderdag 18 juli 20.00 uur:

Orkest Die 2VA IV V/Al JLrlV' ^
gratis entree - tsöl •== pi.

The Mary Kee
Country Company

gratis entree - vol = vol.

Hotel-Café-Restaurant

Bakker
in Vorden

Dorpsstraat 24 - Telefoon (0575) 55 13 12

Donderdagavond 18 juli a.s. heb-

ben wij weer volop mosselen. Een sei-

zoensspecialiteit wa^r menigeen al

weer haar uitkijkt. Dus reserveer tijdig

voor gezellig mosselen eten in een

sfeervolle ambiance,

Restaurant

deTimmerièë

Mossel
liefhebbers

dat wordt weer smullen

• Gekookt
• . 3 in i

(gekookt, gebakken, gefrituurd)

Lochemseweg 16, 7231 PDWarnsveld
Tel. (0575) 43 13 36, Fax (0575) 43 22 44
E-mailag.maalderink@worldonline.nl

ROOSEiNSl IN
QUALITY

Comfortabele kleding
voor de sportieve

man en vrouw

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

lein Brinke
Rijwiel: Verkoop - Reparatie - Verhuur
Zutphenseweg 85, Vorden, tel. (0575) 55 12 56

Uw vertrouwde Gazelle-dealer voor:
verkoop - reparatie - onderhoud en verhuur van fietsen.

Kom kijken naar de nieuwe collectie fietsen.
Bekijk tevens het ruime aanbod nieuwe fietsen
in onze grote showroom boven.

MULTIMATE
BOUW/MARK'

Altijd
Multi-

voordeel

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen -Tel. (0575) 52 17 96



Evenementenagenda VW Vorden
ALGEMEEN
Zwembad "In de Dennen" is geopend t/m
8 september.
De weersomstandigheden kunnen aanlei-
ding geven tot beperking of verruiming
van de openingstijden. Maandag 13.00 uur
- 20.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 7.00 uur -
20.00 uur; zaterdag en zondag 12.00 uur -
17.00 uur. ,
Dwaaltuin het Heelal, "Hedendaags hei-
ligdom voor herintredende godinnen", Al-
menseweg 63. Geopend t|m 15 september
van dinsdag t/m zondag 10.30 uur -18.00
uur. Entree € 3-, kinderen t/m 5 jaar gra-
tis.
Museum voor Heiligenbeelden, Antoni-
uskerk, Ruurloseweg 101, Kranenburg. Geo-
pend t/m 27 oktober op zondag, dinsdag
en donderdag van 12.00 uur -17.00 uur. En-
tree € 2 — p.p., 65+ € 1,60 p.p. Reservering
voor rondleidingen van groepen via de
VW.

GALERIES
Art Garden, Hackforterweg 38, Wich-
mond, tel. 0575441587. Wisselende exposi-
ties en cursussen. Geopend vrijdag en za-
terdag 10.00 uur -17.00 uur en op afspraak.
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20, tel.
0575-55551647. Wisselende exposities. Geo-
pend donderdag t/m zondag 11.00 uur -
17.00 uur.
Galerie De Bronzen Hond, Ruurloseweg
70, tel. 0575-556554. Open op afspraak en
indien aanwezig.
Galerie "Het Gele Stoeltje", Burg. Gallee
straat 36, tel. 0575-552262. Geopend don-
derdag t/m zaterdag van 14.00 uur -17.00
uur en op afspraak.
Bibliotheek, Dorpsstraat 3. Wisselende ex-
posities zijn te bekijken binnen de ope-
ningstijden van de bibliotheek.
Galerie "Hemel en Aarde", Mevrouw A.
Willemsen, Schuttestraat 8, tel. 0575-
546591 of 06-10081892. Bezoek alleen na
tel. afspraak.
Strada, Burg. Galleestraat 67a, tel. 0575-
554091. Wisselende exposities. Open maan-
dag 9.00 uur - 22.00 uur, dinsdag t/m vrij-
dag 9.00 uur -13.00 uur en 16.00 uur - 22.00
uur, zaterdag en zondag 10.00 uur -13.00
uur.

VW AGENDA
TOT EN MET AUGUSTUS
Elke zondag, dinsdag en donderdag
* Bezichtiging Museum voor Heiligenbeel-
den, Antoniuskerk, Ruurloseweg 101, Kra-
nenburg. Geopend van 12.00 uur - 17.00
uur. Entree € 2- p.p., 65+ € 1,60 p.p.
* Bezichtiging particuliere bloementuin
van 12.00 uur -17.00 uur. Saksische boerde-
rij 't Wilmerink, mevrouw Rexwinkel, Wil-
merinkweg 4. Entree € 2,50 p.p. De VW
heeft een fiets- en autoroute langs deze
tuin en de Dwaaltuin "Het Heelal".
Elke maandag en donderdag
* Rondleiding kasteel Vorden om 19.00 uur
en/of 20.00 uur. Kaartverkoop en reserve-
ringen bij de VW. Er kunnen max. 15 per-
sonen per groep mee. Kosten € 1,50 p.p. en
kinderen die de basisschool bezoeken € 1-
p.p. De WV boekt ook extra groepsrondlei-
dingen (beperkt i.vm. werktijden gemeen-
te).
Elke maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag
* Openstelling NH kerk van 14.00 uur-16.00
uur. Dinsdag vanaf 11.00 uur
Elke dinsdag
* KerkenfietstochL Fietsroute van ca. 25 km
langs 3 prachtige kerken in de gemeente
Vorden: de NH kerk in Vorden geopend
vanaf 11.00 uur, de Antoniuskerk in Kra-
nenburg geopend vanaf 12.00 uur en de Si
Willibrorduskerk in Vierakker geopend
vanaf 13.30 uur. Route te verkrijgen bij de
VW.
* Bingo, georganiseerd door de Voetbal Ver-
eniging Vorden, in "De Herberg", Dorps-
straat lOa. Aanvang 20.00 uur. De zaal is
open vanaf 19.00 uur.
* Bezichtiging Pinetum op het landgoed
"De Belten", Wildenborchseweg 15, oJ.v.
een deskundige gids. Aanvang 19.00 uur. Er
zijn meer dan 1000 soorten coniferen en
naaldbomen. Kosten € 2,50 p.p., kinderen €
1,15 p.p. Honden zijn niet toegestaan. Deel-
name opgeven bij de VW. Groepsbezoek op
andere dagen is mogelijk.
Elke woensdag
* Openstelling Hackfortse Windmolen, Het
Hoge 64. Van 10.00 uur -12.00 uur.
* Achtkastelenfietstocht met gids. Vertrek
13.30 uur vanaf de WV. Kaartverkoop van-

af 13.00 uur bij de WV. Kosten € 4- p.p.
voor volwassenen en € 3,50 p.p. voor basis-
schoolleerlingen incl. koffie/thee of fris-
drank halverwege de tocht.
' Muziek en verhalen in het "Theater onder
de Molen", ündeseweg 29. Aanvang 20.00
uur. Een afwisselend programma "Verha-
len en muziek" m.m.v. de troubadour Gery
Groot Zwaaftink, de verhalenvertellers Di-
ny Hiddink en Peter Hoefnagels en gooche-
laar Wim Hooghiemstra. Entree € 8-p.p.,
kinderen tot 12 jaar € 4- p.p. Kaartver-
koop via de VW of 0575-556987.
Elke donderdag
* Rondleiding onder deskundige leiding
door de tuinen bij kasteel De Wiersse. De
rondleiding begint om 10.30 uur en duurt
11/2 uur. Kaartverkoop of reservering van
kaarten bij de WV. Kosten € 6.50 p.p. Hon-
den zijn niet toegestaan. De Wiersse is te
bereiken via de weg Vorden-Ruurlo.

10 juli: Bloementuinarrangement be-
staande uit: koffie/thee met de Vordense
specialiteit "gevulde zwanenhals", huifkar-
rit, bezichtiging bloementuin, picknick en
fietstocht. Het programma begint om 10.00
uur en eindigt om ongeveer 16.00 uur. De
kosten bedragen € 27,20 p.p. (incl. fiets). De
minimale deelname is 12 personen. Opga-
ve bij de VW. Tevens nog op 24 juli.
11 juli: Stoelenmatter de heer G. Terpstra,
Galgengoorweg 11, laat dit oude beroep
herleven van 13.00 uur -17.00 uur. De VW
heeft een fiets- en autoroute naar zijn werk-
plaats.
14 juli: Openstelling van de tuinen bij ka-
steel "De Wiersse" van 10.00 uur -17.00 uur.
De rozen, pergola en borders staan cen-
traal. Entree € 5,50 p.p., kinderen tot 9 jaar
gratis. Parkeren gratis. Honden zijn niet
toegestaan. De Wiersse is te bereiken via de
weg Vorden-Ruurlo.
* Fietstocht door het landgoederengebied
van Vorden georganiseerd door het WNF.
Start 14.00 uur bij infobord van de ge
meente Vorden bij Kasteel Vorden. Kosten
€ 1,50 p.p., kinderen gratis.
17 juli: Openstelling van de tuinen bij ka-
steel "De Wiersse" van 10.00 uur -17.00 uur.
De rozen, pergola en borders staan cen-
traal. Entree € 5,50 p.p., kinderen tot 9 jaar
gratis. Parkeren gratis. Honden zijn niet
toegestaan. De Wiersse is te bereiken via de
weg Vorden-Ruurlo.
18 juli: Stoelenmatter de heer G. Terpstra,
Galgengoorweg 11, laat dit oude beroep
herleven van 13.00 uur -17.00 uur. De VW
heeft een fiets- en autoroute naar zijn werk-
plaats.
18 juli: Uitgebreide braderie in en rond de
Dorpsstraat, muziek, kermis, live muziek
in diverse horecaondernemingen. Aanvang
braderie 15.00 uur.
19 juli: Kermis.
20 juli: Kinderbraderie van 14.00 uur -17.00
uur in de Dorpsstraat. Plaatsreservering
voor kinderbraderie bij de VW.
* Kermis. Veel activiteiten voor de hele fa-
milie in centrum dorp. 's Avonds live mu-
ziek in diverse horecaondernemingen.
21 juli: Openstelling van de tuinen bij ka-
steel "De Wiersse" van 10.00 uur-17.00 uur.
De rozen, pergola en borders staan cen-
traal. Entree € 5,50 p.p., kinderen tot 9 jaar
gratis. Parkeren gratis. Honden zijn niet
toegestaan. De Wiersse is te bereiken via de
weg Vorden-Ruurlo.
' Zomertocht. Fietstocht van 40 km georga-
niseerd door VRTC "De Achtkastelenrij-
ders". Start tussen 10.00 uur -12.00 uur van-
af De Herberg, Dorpsstraat lOa of de Luifel,
Dorpsstraat 11, Ruurlo. Inl. tel. 0575-
553586.
23 juli: Bezichtiging Biologisch-dynamisch
bedrij f/zorgboerderij Urtica-DeVijfsprong,
Reeoordweg 2. Van 19.30 uur - 21.30 uur.
24 juli: Bloementuinarrangement be-
staande uit: koffie/thee met de Vordense
specialiteit "gevulde zwanenhals", huifkar-
rit, bezichtiging bloementuin, picknick en
fietstocht. Het programma begint om 10.00
uur en eindigt om ongeveer 16.00 uur. De
kosten bedragen € 27,20 p.p. (incl. fiets). De
minimale deelname is 12 personen. Opga-
ve bij de WV.
* Smederij Oldenhave, Spiekerweg 6, laat
het oude ambacht smeden en koperslaan
herleven. De demonstratie is van 19.00 uur
* 21.00 uur.
25 juli: Kinderexcursie, heksentocht o.l.v.
Natuurmonumenten. Vertrek bij de water-
molen van Kasteel Hackfort, Baakseweg om
13.30 uur. Kosten € 2,25 p.p. Als heks ver-
klede kinderen gratis. Inl. 0575-555560 bij
mevrouw Crans.

* Stoelenmatter de heer G. Terpstra, Gal-
gengoorweg 11, laat dit oude beroep herle-
ven van 13.00 uur -17.00 uur. De VW heeft
een fiets- en autoroute naar zijn werk-
plaats.
' Open viswedstrijd door HSV "De Snoek-
baars". Aanmeldingen bij de WV. Inschrijf-
kosten € 2,30 p.p. Vertrek 18.00 uur vanaf
het Marktplein.
* Staringavond in de Wildenborchse kapel,
Kapelweg 1. Aanvang 19.30 uur. Het pro-
gramma omvat een korte wandeling door
de fraaie kasteeltuin, een diapresentatie
over landelijk Vorden en een voordracht
over de dichter Staring door mevrouw Diny
Hiddink. Kosten incl. koffie met koek € 3-
p.p., kinderen t/m 12 jaar € 1,50 p.p. Kaar-
ten te verkrijgen/reserveren bij de VW.
27 juli: Fietstocht o.l.v. Natuurmonumen-
ten met als thema natuurontwikkeling in
de Graafschap. Vertrek bij de watermolen
van Kasteel Hackfort, Baakseweg om 11.00
uur. Kosten € 4,50 p.p. voor leden en voor
niet leden € 6,80 p.p. Aanmelden verplicht
bij de ledenservice 03S6559911.
* Bloemsierkunst. Workshop met als thema
"Piek your own". Tijd: 9.30 uur -12.15 uur.
Kosten € 21- p.p. incl. materiaal. Inlichtin-
gen en opgave: Maria Haanappel, tel. 0575-
553867.
* Wildenborch. Fietstocht voor het hele ge
zin. Starten tussen 13.00 en 14.00 uur bij de
Kapel, Kapelweg 1. Kosten € 4,00 incl. koffie
en krentenbrood. Lengte 38 km.
27 en 28 juli: Braderie in Wichmond geor-
ganiseerd door de biljartvereniging. Aan-
vang 12.00 uur

AUGUSTUS

Elke zondag, dinsdag en donderdag
* Bezichtiging Museum voor Heiligenbeel-
den, Antoniuskerk, Ruurloseweg 101, Kra-
nenburg. Geopend van 12.00 uur - 17.00
uur. Entree € 2,- p.p., 65+ € 1,60 p.p.
Elke maandag en donderdag
" Rondleiding kasteel Vorden om 19.00 uur
en/of 20.00 uur. Kaartverkoop en reserve
ringen bij de WV. Er kunnen max. 15 per-
sonen per groep mee. Kosten € 1,50 p.p. en
kinderen die de basisschool bezoeken € l —
p.p. De WV boekt ook extra groepsrondlei-
dingen (beperkt i.v.m. werktijden gemeen-
te).
Elke maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag
* Openstelling NH kerk van 14.00 uur-16.00
uur. Op dinsdag vanaf 11.00 uur.
Elke dinsdag
* Kerkenfietstocht. Fietsroute van ca. 25 km
langs 3 prachtige kerken in de gemeente
Vorden: de NH kerk in Vorden geopend van-
af 11.00 uur, de Antoniuskerk in Kranen-

burg geopend vanaf 12.00 uur en de St. Wil-
librorduskerk in Vierakker geopend vanaf
13.30 uur. Route te verkrijgen bij de WV.
* Bingo, georganiseerd door de Voetbal Ver-
eniging Vorden, in "De Herberg", Dorps-
straat lOa. Aanvang 20.00 uur. De zaal is
open vanaf 19.00 uur.
* Bezichtiging op het landgoed "De Belten",
Wildenborchseweg 15, o.l.v. een deskundi-
ge gids. Aanvang 19.00 uur. Er zijn meer
dan 1000 soorten coniferen en naaldbo-
men. Kosten € 2,50 p.p., kinderen € 1,15 p.p.
Honden zijn niet toegestaan. Deelname op-
geven bij de VW. Groepsbezoek op andere
dagen is mogelijk.
Elke woensdag
* Openstelling Hackfortse Windmolen, Het
Hoge 64. Van 10.00 uur -12.00 uur.
' Achtkastelenfietstocht met gids. Vertrek
13.30 uur vanaf de VW. Kaartverkoop van-
af 13.00 uur bij de WV. Kosten € 4- p.p.
voor volwassenen en € 3,50 p.p. voor basis-
schoolleerlingen incl. koffie/thee of fris-
drank halverwege de tocht.
* Muziek en verhalen in het "Theater onder
de Molen", ündeseweg 29. Aanvang 20.00
uur. Een afwisselend programma "Verha-
len en muziek" m.m.v. de troubadour Gery
Groot Zwaaftink, de verhalenvertellers Di-
ny Hiddink en Peter Hoefnagels en gooche
laar Wim Hooghiemstra. Entree € 8- p.p.,
kinderen tot 12 jaar € 4- p.p. Kaartverkoop
via de WV of 0575-556987.
Elke donderdag
* Rondleiding onder deskundige leiding
door de tuinen bij kasteel De Wiersse. De
rondleiding begint om 10.30 uur en duurt
11/2 uur. Kaartverkoop of reservering van
kaarten bij de VW. Kosten € 6,50 p.p. Hon-
den zijn niet toegestaan. De Wiersse is te
bereiken via de weg Vorden-Ruulo.
l augustus: Stoelenmatter de heer G. Terp-
stra, Galgengoorweg 11, laat dit oude be-
roep herleven van 13.00 uur -17.00 uur. De
WV heeft een fiets- en autoroute naar zijn
werkplaats.
' Staringavond in de Wildenborchse kapel,
Kapelweg 1. Aanvang 19.30 uur. Het pro-
gramma omvat een korte wandeling door
de fraaie kasteeltuin, een diapresentatie
over landelijk Vorden en een voordracht
over de dichter Staring door mevrouw Diny
Hiddink. Kosten incl. koffie met koek € 3-
p.p., kinderen t/m 12 jaar € 1,50 p.p. Kaar-
ten te verkrijgen/reserveren bij de VW.
3 augustus: Fiets "de Boer op". De Land-
bouworganisatie GLTO Vorden - Warnsveld
* Zutphen organiseert samen met de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen een fiets-
tocht die de prachtige omgeving combi-
neert met een bezoek aan een aantal -
meest agrarische bedrijven. Start vanaf het
Marktplein tussen 10.00 uur-12.00 uur.
4 augustus: Kerkdienst. Openluchtdienst

bij kasteel Vorden om 10.00 uur.
8 augustus: Stoelenmatter de heer G. Terp-
stra, Galgengoorweg 11, laat dit oude be-
roep herleven van 13.00 uur -17.00 uur. De
WV heeft een fiets- en autoroute naar zijn
werkplaats.
* Open viswedstrijd door HSV "De Snoek-
baars". Aanmeldingen bij de VW. Inschrijf-
kosten € 2.30 p.p. Vertrek 18.00 uur vanaf
het Marktplein.
* Optreden van het Zomer Orkest Neder-
land (ZON).
10 en 11 augustus: 2-daagse toertocht voor
motoren met overnachting georganiseerd
door VAMC, Vorden. Starten tussen 9.00
uur -11.30 uur bij het clubhuis VAMC, Ei-
kenlaan 2a, Kranenburg. Inl. tel. 0545-
273810.
10 augustus: Kunstmarkt op het Markt-
plein van 10.00 uur -17.00 uur. Er zijn kun-
stenaars met werk van diverse aard.
* Schilderwedstrijd "Kleurenpalet van de
Achterhoek", in Vorden vanaf 9.00 uur. Dit
is de 8e van totaal 9 wedstrijden waaraan
(amateur)kunstenaars kunnen deelnemen.
De wedstrijd wordt georganiseerd voor het
behoud van cultureel erfgoed. Inschrijfgeld
€ 10- p.p. Inl. en vooraf inschrijven: tel. 06-
20282188 of www.kleurenpalet.nl, email:
kleurenpalet@hotmail.com
11 augustus: Kastelentocht voor aanspan-
ningen met authentieke rijtuigen langs de
kastelen van Vorden, georganiseerd -door
"In de Reep'n". Start bij kasteel Vorden om
9.30 uur. Op de weide bij kasteel Vorden
worden tal van activiteiten georganiseerd.
13 augustus: Bezichtiging Biologisch-dy-
namisch bedrijf/zorgboerderij Urtica - De
Vijfsprong, Reeoordweg 2. Van 19.30 uur -
21.30 uur.
15 augustus: Stoelenmatter de heer G.
Terpstra, Galgengoorweg 11, laat dit oude
beroep herleven van 13.00 uur -17.00 uur.
De WV heeft een fiets- en autoroute naar
zijn werkplaats.
17 augustus: Beach Party
17 en 18 augustus: Internationaal D-jeugd-
voetbaltoernooi op het gemeentelijk sport-
park aan de Oude Zutphenseweg. Deelna-
me o.a. Ajax, Feyenoord, PSV, Lierse SK en
Bayer Leverkusen. Aanvang 10.00 uur. Toe
gang € 3,- p.p per dag. Info: www.kuijper-
toernooi.nl.
18 t/m 22 augustus: Country & Living Fair
bij kasteel Vorden. Zondag, maandag en
donderdag 10.00 uur -18.00 uur, dinsdag
en woensdag van 10.00 uur - 21.00 uur. Vele
bezoekers zoeken informatie en verstrooi-
ing bij de circa 125 stands en de aangebo-
den attracties. Kaartverkoop op het terrein
of bij de VW.
24 augustus: Boedeldag aan de Schutte
straat 20. Aanvang 9.00 uur. Verkoop van 2e
hands goederen en meubels.

Bezoekers van de Country Living Fair 2002 doen opmerkelijke ontdekkingen.

'Is dat mijn kind?!'
Van 18 tot en met 22 augustus
zal het landgoed rond het sfeer-
volle kasteel Vorden ongetwij-
feld weer volstromen met dui-
zenden bezoekers. En daar heb-
ben ze een heel goede reden
voor, want ook de komende
Country Living Fair heeft moe-
ders, vaders en zeker ook de
kinderen enorm veel te bieden.
Waar de een zich vooral aange-
trokken zal voelen tot de paar-
den- en hondenshows, zal de
ander misschien meer zien in
de Houthakkers Roadshow, een
ponyritje of een stoer kamp-
vuur. Kortom, hier valt jong en
oud van de ene ontdekking in
de andere. Al was het alleen
maar dat veel ouders een soms
onvermoed soort enthousias-
me bij hun kinderen zien bo-
venkomen.

ONTSPANNEN IS
KINDERSPEL
De Country Living Fair biedt de
breedst mogelijke kijk op het ple
zier datje aan natuur en landelijk
leven kunt beleven. Kinderen ko-
men tot de ontdekking dat ook
dingen waar geen stekker aan zit

of batterij in moet, erg leuk zijn.
Broodjes bakken op je eigen kamp-
vuurtje, bijvoorbeeld. Ze vinden de
bijen bij de imker eerst misschien
een beetje eng, maar smullen net
zo makkelijk van de verse honing.
Ze komen erachter dat kaas niet in
supermarkten groeit, maar door
mensenhanden gemaakt wordt.
Ook dieren doen het natuurlijk al-
tijd goed bij kinderen. Die zijn er
dan ook volop. Valkenier Reinier
de Vries treedt op met zijn vogels
en is altijd een populaire beziens-
waardigheid. De hondenkeuring is
er voor de hondenbezitters en de
jachtproeven met honden zijn een
fascinerend schouwspel van de sa-
menwerking tussen mens en dier.
Ook paardenliefhebbers komen
ruimschoots aan hun trekken met
dressuurclinics van Tineke en Im-
ke Bartels en een optreden van het
Grand National Team dat races
met Shetland pony's verzorgt.

GESCHIKT VOOR ALLE
LEEFTIJDEN
Uiteraard heeft de Country Living
Fair ook de volwassen bezoeker,
met of zonder kinderen, veel te
bieden. Het is een inspiratiebron

vol interieurideeën en tuintrends
welke aansluiten bij landelijk Ie
ven. Bij mode ligt de nadruk op
outdoorkleding en de casual look.
Zo kunt u op de Country Living
Fair bijvoorbeeld uw waxjas ter
plekke laten rewaxen. Ambachts-
lieden verzorgen demonstraties op
allerlei gebied waaronder een
handwever uit de ateliers van "Do-
negal Tweed" uit Ierland. Hij gaat
vijf dagen lang op de fair zijn
"hand-loom" demonstreren. Ten-
slotte geven de verschillende pre-
sentaties van de Geldersche land-
en tuinbouw organisatie, GLTO,
een mooi beeld van wat het leven
en werken als boer te bieden heeft.
En vooral hoe we dat kunnen be-
houden voor onze jongste bezoe-
kers. De "groene tent", ingericht
door onder andere de plaatselijke
wildbeheereenheid, de muskus-
ratten bestrijding, de reewildver-
eniging en de vereniging voor na-
tuurtoezicht laat zien hoe diverse
disciplines in de natuur actief zijn.
Dat alles maakt de Country Living
Fair tot zo'n aantrekkelijke attrac-
tie voor iedereen: de combinatie
van zien, doen, proeven en (voor-
al!) meemaken.



De zekerheid va.,
financieel vooruitzien!

FINANCIEEL VOORUITZIEN betekent niet dat ze bij De Regt
Financiële Plannipg helderziende zijn. Wel wegen ze alle zekere
en onzekere financiële factoren zorgvuldig tegen elkaar af.

Gedegen pensioenopbouw, een ook op lange termijn passende
hypotheek, maatwerk in uw verzekeringen en duidelijk
vermogensadvies. Ook wanneer polissen vrijkomen, een gouden
handdruk wordt ontvangen of bij de staking van een
onderneming. Bij De Regt Financiële Planning bieden ze
zoveel mogelijk zekerheid!

De zekerheid
van financieel
vooruitzien!

FINANCIËLE PLANNING*

Gecertificeerd Financieel Planners

Nieuwstad 44, Lochem,
Telefoon (0573) 255 300

Fax (0573) 255 381
E-mail: deregt@deregt.nl

Internet: www.deregt.nl
www.RegionaalujfrenteCentrum.nl
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Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26
Markt 21 • Zelhem • Telefoon (0314) 62 37 06

HUURFIETSE
1 seizoen gebruikt.
Nu reserveren voor het nieuwe schooljaar 2002-2003 vanaf €

Uitvoering: remnaaf en 3 versnelling trommelremmen.

De merken: Gazelle - UnJOH - ViCO

250.- PR FIL
DE Fl ETSS P EC IALI ST
BLEU M l NK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

ROBBERS & PARTNERS
accountant en belast ingadviseurs

Fiscale- en administratieve
dienstverlening voor

Midden- en kleinbedrijf
Vrije beroepen en Particulieren

Hoofdstraat 20
Apeldoorn
Postbus 10450
7301 GL Apeldoorn
Telefoon (055) 522 52 29
Fax (055) 52! 5098
apeldoorn®robbersgroep.nl

Eikenlaan l 5
Hattem
Postbus 58
8050 AB Hattem
Telefoon (038) 423 33 33
Fax (038) 423 33 34
hattem@robbersgroep.nl

Raadhuisstraat 22
Vorden
Postbus 97
7250 AB Vorden
Telefoon (0575) 55 14 55
Fax (0575) 55 l 7 09
vorden@robbersgroep.nl
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