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Dhr. Martin Westerik (Bedrijfsleider In de Dennen):

Zwemopleiding speerpunt
waar we trots op zijn

Links Ernst Jan Somsen zwemonderwijzer en rechts Martin Westerik bedrijfsleider

Het doet een beetje vreemd
aan. De teller van het Vordense
zwembad "In de Dennen" staat
op 28.000 bezoekers, terwijl op
weg naar het zwembad her en
der takken op straat liggen. Een
teken dat het flink heeft ge-
waaid, zeg maar lichtelijk heeft
gestormd! Dhr. Martin Westerik,
bedrijfsleider aan het zwembad
omschrijft deze dag als "rustig
herfstweer in een leeg bad".

Toch is hij uitermate content over
het tot dusver verlopen zwemsei-
zoen. "Wij zijn hartstikke goed be-
gonnen. Een perfecte maand mei
en juni, terwijl we ook (behalve de-
ze week) de dagen ervoor soms
meer dan 1500 bezoekers hadden,
met een absolute topper van 1800.
Vergeleken met vorig jaar op deze
tijd, zo'n 5000 bezoekers meer. Het
totaal aantal bezoekers over 2000
bedroeg 40.300. Wanneer je be-
denkt dat hier de schoolvakanties
nog moeten beginnen, dan heb ik
goeie hoop dat we dit jaar boven
de 50.000 zullen uitkomen", aldus
dhr. Martin Westerik.

Het Vordense zwembad "In de
Dennen" telt in het seizoen ge-
middeld 20-22 "zomerse dagen".
Dit zijn, zoals weerman Jan Ver-
steegt ons dagelijks doet geloven,
dagen met een temperatuur tus-
sen de 25 en 30 graden. Dhr. Mar-
tin Westerik: "Dat klopt ook wel,
alleen voor buitenbaden zoals bij
ons, gaat dat niet op. Wanneer het
buiten 25 graden is, maar er is wei-
nig zon, dan spreken wij in zwem-

badtermen echt niet over zomerse
dagen. De mensen laten het dan
toch afweten, want men wil in de
zon liggen. De echte zwemliefheb-
bers blijven uiteraard wel komen".
Dat "In de Dennen" het goed blijft
doen, heeft volgens dhr. Westerik
toch wel een oorzaak. Zegt hij:
"Een belangrijke factor, een water-
temperatuur van 24-25 graden.
Een zeer aangename temperatuur.
We merken dat met name s'och-
tends, veel drukker dan andere ja-
ren. Ook de grote glijbaan heeft in-
vloed, hoewel je dat nooit exact
kunt meten. Wat we ook merken,
veel dagjesmensen, die hier een
weekendje op een camping ver toe
ven. Ook veel bezoekers uit de
nieuwbouwwijk Leesten.

ZWEMONDERWIJS
Volgens dhr. Martin Westerik speelt
nog een andere factor een rol: het
zwemonderwijs! "Het aantal leer-
lingen neemt toe. Aan het begin
van het seizoen hadden we zelfs
een wachtlijst. Ook hier geldt, niet
alleen kinderen uit Vorden, ook
uit Warnsveld en Leesten volgen
hier de zwemlessen. De taken zijn
als volgt verdeeld: Ernst Jan Som-
sen neemt de opleiding voor de
zwemdiploma's A, B en C voor zijn
rekening. Mirjam Heuvelink de
vervolgopleiding zwemvaardig-
heid, daarbij geassisteerd door
Timme en Jette Koster.

Het geheel wordt gecoördineerd
door Ernst Jan. We hebben hier
bewust voor gekozen. Kinderen

willen graag na het behalen van
een zwemdiploma, plankspringen,
snorkelen e.d., kortom "spelen" in
het water", aldus dhr. Westerik die
duidelijk stelt dat "In de Dennen"
als buitenbad een goed pakket aan
opleidingen biedt.

Het uitgangspunt is om kinderen
in één seizoen zwemmen te leren.
Daarvoor zijn ongeveer 60 lessen
nodig (lessen van 20 minuten).

Het gehele seizoen 4x per week
lessen, een paar weken vakantie
en dan moet het lukken. Ik wijs
er nadrukkelijk op: bij trouwe
opkomst"!, aldus dhr. Martin Wes-
terik.

De bedrijfsleider is wat de zwem-
opleiding betreft, bijna lyrisch
over de aanpak van Ernst Jan Som-
sen. Zegt hij: "Ernst Jan bouwt een
fantastische relatie met de kinde-
ren op. Ook sleept hij de ouders er
als het ware bij.

Dus ook van die kant een stimu-
lans richting kinderen. En dat al-
les werkt perfect". Vanaf volgende
week (wanneer het echte seizoen
pas begint), vinden de zwemlessen
in de ochtend plaats. In die perio-
de ook veel kinderen op les waar-
van de ouders in Vorden op een
camping staan.

Driejaar geleden is men in Neder-
land begonnen met een andere
manier van zwemles geven. "Vroe-
ger konden de kinderen bij wijze
van spreken een A- diploma halen

zonder dat het kind de haren nat
kreeg. Thans gaan ze spelender-
wijs met het hoofd onder water.
Men moet onder een scherm dui-
ken etc. De kinderen worden
thans zo snel mogelijk met het
water vertrouwd gemaakt", aldus
dhr. Westerik.

Hij vindt het ontzettend jammer
dat er geen schoolzwemmen meer
plaats vindt. "En dat in een water-
land als Nederland", zo merkt
Westerik cynisch op. In Vorden is
er één uitzondering namelijk
school "De Kraanvolger', de kinde-
ren van die school komen twee-
maal per week schoolzwemmen.
"Zal waarschijnlijk te maken heb-

ben met de kleinschaligheid van
de school. Ook speelt wellicht een
rol dat er veel allochtone kinderen
op deze school zitten. In elk geval
is er bij "De Kraanvogel" ergens
een "potje" voor het schoolzwem-
men. Overigens is het wel zo dat
de plaatselijke scholen bij extreem
warm weer "gewoon" een middag
naar het zwembad komen.

Eiken
Planken

www.europaparket.nf
zie verderop In deze krant

teqettoko tij>:

WANDTEGEL
Manacor Beige 20x30 cm
pergamon gewolkt

f 19,95 per m2

(zolang de voorraad strekt)

ist J+yroett* t^eU^dist!

TEGELTOKO
WAND-& VLOERTEGELS BAOKAMERMEUBELEN

Meeleweg 18
Tel. (0529) 48 46 61

HENGELO*
Geerdinksweg 297
Tel. (074) 291 60 23

Middenweg 55
Tel. (0598) 63 14 55

DRACHTEN
M.L. Kingsingel 14
Tel. (0512) 54 47 25

Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59

De Noord 45
Tel. (0321) 33 8118
* Maandag gesloten
www.tegeltoko.nl

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 juli 10.00 uur ds. S. Gerbrandy, Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 juli 10.00 ds. C. Gros, Aalten; 19.00 uur ds. D.H. Borgers,
Rijssen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 juli 10.00 uur woord- en communieviering, m.m.v. Rouw-
en Trouwkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 juli 17.00 uur eucharistie.
Zondag 22 juli 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
22-23 juli pastor F. de Heus, Zutphen, telefoon (0575) 526965.

Weekenddienst huisartsen
21-22 juli: dhr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die nret tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 20 - 27 juli apotheek Warnsveld, Runneboom 16,
Warnsveld, telefoon 0575-572495.

Tandartsen
21-22 juli WA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekeiihuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592, Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. 055-5053322.

Politie tel. 0900-8844 (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 bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De StiepeL, Dr. Grashuisstraat 8. 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uurl Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314-
626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.des-
tiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Iha Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y, Roelors 0575-441942.

Diët is te/natu urgenees kundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdagvan 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210. Dierenambulance
tel. 0900-9991999.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'Tel. 0575-54 33 66.

Klachten en Iiif orniatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen. tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsonenalarmering 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. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herplaatst.

• Opruiming. Kom snel, dan
vind je het wel. Wereldwinkel
Vorden.

• Slanker en fitter voor, tij-
dens en na de vakantie? Wat
is het geheim? Vraag vrijblij-
vend info op werkdagen (van
9.00 tot 13.00 uur) A. Eijsink,
tel. 0575-572127.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. 0575-
553283, b.g.g. 06-51106955.

• 'Wist u dat? CDA Vorden
van mening is, dat een platte-
landsgemeente perspectief
heeft als die een voldoende
sterke organisatie heeft om de
eigen problematiek aan te
kunnen'.

• Te koop: dubbelwandige
houtkachel Jotul Alpha op
voet, kleur ivoor emaille, max.
vermogen 13 kW. Eventueel
met dubbelw. rvs schoorsteen.
Tel. 0575-555609.

• Te huur: caravanstalling.
Tel. 0575-461733.

• De bibliotheek verkoopt af-
geschreven boeken en tijd-
schriften op de braderie op
19 juli.

• Mis ons nie, op de braderie.
Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: nieuwe aardappe-
len, diverse soorten groen-
ten en fruit. Rode-, witte-, sa-
vooien-, spruit-, spits- en boe-
renkoolplanten. Sla-, andijvie-,
prei- en knolraapplanten. Elke
dag verkoop aan huis. Elke za-
terdagmorgen verkoop van
aardappelen, groenten en fruit
van 9.45 tot 12.00 uur op de
parkeerplaats van Pannenkoe-
kenrestaurant Kranenburg.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 0575-556876.

• Te koop: supermooie Jack
Russelpups, 2- en 3-kleurig,
laagbenig en kortharig, ingeënt
en ontwormd. Vakantieregeling
geen probleem. Tel. 0573-
461640.

• Te koop: Kawasaki KLX
2500 cc. Prijs f 2.500,-. Tel.
433499.

Adverteren
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De echte groenteman
springt eruit in groente en fruit!
campingweken

Bloedmooie
rode bessen
bak 500 gram 498
Veldverse Hollandse
broccoli
500 gram 179
Vol sap en heerlijk van smaak
nectarines
10 stuks voor 598

Vers uit eigen keuken!
komkommer-dille
Salade 200 gram

Alleen even bakken...
vakantieschijfjes
500 gram 398
Versgeschrapte
worteltjes
500 gram 198

Een zomers potje, dus lekker makkelijk
stamppot andijvie
alleen even opwarmen! Oma's recept! 500 gram 498

Aanbiedingen week 29

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

www.de-echte-groenteman.nl

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 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

vraagt met spoed

bezorgers/ster s
voor Vorden

Voor nog geen uur kranten bezorgen per dag ontvang je:
• een prima basisloon: waaronder vakantietoeslag en wintervergoeding

• een startpremie en regenkleding
• 3 x per jaar een verloting met als hoofdprijs een scooter
• 3 x per jaar een extra bonus o.a. voor de vakantieperiode

• 2 x per jaar een behoudspremie van f 60,-
• 4 x per jaar kans op gereduceerde CD's

• een gratis abonnement

Bel voor meer informatie:

Inlichtingen: 0575-551969 of 0570-686429
Wegener Uitgeverij Gelderland en Overijssel

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
DREIUMME

Dreiumme 23-25, Warnsveld, tel. 0575-522117 • Wij zijn de gehele week geopend

Verse worst uio
Ribkarbonade m
Varkensf iletlapjes 500 gram
Riblap kilo
Hamburger 4 voor
Kipschnitzels 4 voor
Kippenpoten 1 kilo

2 kilo

8,98 € 4.07
13,98 €6.34
9,98 € 4.53
9,98 € 4.53
5,00 € 2.27
6,00 € 2.72
5,98 c 2.7i

10,00 € 4.54

Vleeswaren vers van t mes
Beanham 100 gram samen

Wijncervelaat 100 gram
Woensdag gehaktdag
H.o.h. gehakt MO «,
Rundergehakt kiio 7,98
Donderdag, vrijdag en zaterdag
Varkensfilet-
rollade 500 gram

€2.04

€3.17
€3.62

\
€4.53

BBQ-pakket speklap, BBQ-worst, hamburger, shaslick 5,98



$ Aan een ieder die het wil horen.
Op 9 juli 2001 is onze zoon en mijn broertje
geboren.

Robert

Bob, Dianne en
Wouter Bosveld

Het Hoge 60
7251 XZ Vorden
Tel. (0575) 55 54 82

l Wilt u vingertjes en teentjes komen tellen,
• graag van te voren even bellen.

|> .....

.. . ..

@

,« f

Merel
Maria

is geboren!

Woensdag 11 juli 2001 om 00.30 uur.

Dochter van
Dick en Miranda Wesselink-van Rossum

Oudeweg 4
6974 AE Leuvenheim

Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Michael

13-07-2001.
Michael weegt 3580 gram bloot en is 52 cm groot.

De gelukkige ouders en zusje zijn:
Ronny, Marina en Kayleigh Berentsen

De Voornekamp 9
7251 VK Vorden
(0575) 55 15 20

.... .... ........... . .......

„ Want Gij zijt mij een hulp geweest,
in de schaduw van Uw vleugelen
zal ik vrolijk zingen."

Psalm 63 vs. 8

In dit vertrouwen is overleden onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Grada Johanna
Wagenvoort-Slöetjes

weduwe van Berend Wagenvoort

* Wisch,
12 september 1908

t Zutphen,
9 juli 2001

L.J. Wagenvoort t
R.W.H. Wagenvoort-Bakker t

Vorden: J.W. Wagenvoort
G.H. Wagenvoort-Seesink

Enschede: A.W. Grul-Wagenvoort
J.A. Grul

Noordhorn: G.W.B, de Boer-Wagenvoort
T. de Boer

Eefde: B.H. Wagenvoort
B. Wagenvoort-Eggink

Klein- en achterkleinkinderen

Onze dank voor alle liefdevolle zorg gaat uit
naar het personeel van afdeling 'Hackfort 2'

van 'Zuytvenne' te Zutphen.

Correspondentiead res:
Molendijk 8
7211 M B Eefde

De begrafenis heeft op vrijdag 13 juli plaatsgevon-
den.

DR. DAGEVOS

heeft de

PRAKTIJK
GESLOTEN

van zaterdag 21 juli
t/m zondag 12 aug.

Patiënten waarvan de
achternaam begint met

A t/m K kunnen terecht bij
dr. Sterringa,
tel. 551255

Patiënten waarvan de
achternaam begint met

L t/m Z kunnen terecht bij
dr. Haas, tel. 551678

Voor uw

Verre vakantie

gaat 4i naar:

Rabobank
reizen

Kunloren Ie:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Cld.)
Rij n weg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

Jongens, over 5 minuten
is het eten klaar!'

De lekker-kant-en-klaar weken
Deze week speciaal aanbevolen:

4 grill-/barbecue-
worstjes +
4 hamburgers

zomerduo:
gebraden rosbief,
cervelaatworst
(WO gr. per soort), samen

runderschnitzel,
100 gr.

Limburgse varkens-
oester, 100 gr.

aardappelsalade,

46?

258

2-b€1"

398

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

- r,
l

Stuurde u ons bloemen, een brief of een kaart?
Verraste u ons met een geschenk of feliciteerde u
ons persoonlijk bij ons 50-jarig huwelijk?
Wij zeggen u daarvoor op deze wijze hartelijk
dank.

Dine en Gerrit Komegoor

7251 MZ Vorden, juli 2001
Kostedeweg 10

i

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928

Geef het d oor,
rechts gaat voor

Vakantie?!?
Ga met uw banketbakker
op vlaaisafari.
Deze week:
• Beren rijstevlaai
• Python citroenvlaai
• Vlinder vruchtenvlaai
van f 18,95 voor

f 15,95
AVONTUURLIJK LEKKER.

Jungle kleurplaatwedstrijd
met beestachtige prijzen
voor de 5 beste
(vanaf 3 t/m 12 jaar)

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

fredBosvel'
Specialiteit:

zwanehalzen

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

7202 BP Zutphen
Tel. 0575-526456 / 546788 / 06 20247581
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

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 Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 urn-
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.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWAANVRAGEN

plaats
Deldensebroek-
weg 15 O

Zomervreugd-
weg 6 (*)

aanvrager
AJ. Mulderije

E. Reinders

inhoud
vernieuwen
hooiberg

bouwen berg-
ruimte ter vervan-
ging van twee
schuren

datum ontvangst
04-07-2001

06-07-2001

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 19 juli tot en met 15 augustus 2001
een zienswijze in te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een ge
bied, waarvoor een ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan ter
inzage is gelegd. Burgemeester en wethouders kunnen deze aanvragen
met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet afhandelen omdat de
bouwplannen in overeenstemming zijn met zowel het geldend- als het in
voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

'B
plaats

OUWVERGUNNINGEN

aanvrager inhoud vrijstelling

Wildenborchse Mts. Bijenhof
weg 29

Kerkweide 23

Het Hoge 51
en 53

J.W. Denkers

G. Wentink

bouwen jongveestal
annex werktuigen-
berging

bouwen overkapping

bouwen dubbele
garage annex berg-
ruimte

Oude Zutphense Firma Lucassen vergroten foliekassen
weg 6a Boomkwekerij

Julianalaan 22 A. Bikkel bouwen garage
annex bergruimte

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.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURS-
RECHT

openbare kennisgeving besluit gedeeltelijke intrekking vergun-
ning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden, met ingang van 20 juli tot en met 31 augustus 2001 ter in-
zage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer G.J. Groot
Jebbink, Galgengoorweg 8, 7251JH Vorden op 26 oktober 1990 verleende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummer 2559,
adres inrichting: Galgengoorweg 8 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder ge
deeltelijk in:
voor de overdracht van:
1. (bruto) 90 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf

van de heer B.Th.M. Teunissen, Heikantseweg 12, 7031 HB Wehl;
2. (bruto) 130 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf

van Maatschap Brinke, Schuurmansweg 3, 7156 SK Beltrum (gemeen-
te Eibergen).

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 632,5 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 25,8 % af van 8.616,7 naar
6.393,2 mol.

Beroep
tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór l september
2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

OPENBARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de opening-
stijden, ligt met ingang van 20 juli tot en met 17 augustus 2001 ter inza-
ge het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om :

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

de heer FJ.M. van Mierlo
Kerkhoflaan 3
7251JW Vorden
het uitbreiden van de inrichting, waar-
voor op 19 augustus 1997 een revisiever-
gunning is verleend, met een werkplaats
en kantoorruimte
12 april 2001
Kerkhoflaan 3
Vorden, sectie M, nrs. 934

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-
gediend vóór 18 augustus 2001. Indien u dat wenst, worden uw persoon-
lijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk
aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot l september 2001.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

De Smidsstraat in Vorden is tot en met 31 augustus 2001 afgesloten we
gens herstraatwerkzaamheden.

De Wierserallee is op 18 en 22 juli afgesloten in verband met de open1-
stelling van de tuinen van De Wiersse.

In verband met een schietevenement is de Schuttestraat vanaf de Vor-
densebosweg tot de Ruurloseweg afgesloten op 21 juli 2001 van 10.00 tot
13.00 uur.

PAAR HET MILIEU MET DE JA/NEE-STICKER

Jaarlijks krijgt een gemiddeld huishouden ruim 1600 stuks (40 kilo) on-
geadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus. Naast het feit dat het
om een behoorlijke papierverspilling gaat, zorgt het ook voor een onno-
dige aanslag op de bossen. Veel van het ongeadresseerd reclamedruk-
werk komt direct bij het oud papier terecht
Met de ja/neebrievenbussticker kan veel papier worden bespaard. De sti-
cker heeft er voor gezorgd dat de snelle groei van reclamedrukwerk be
perkt is gebleven. Kortom, de ja/nee-sticker is prettig voor u en beter
voor het milieu!

De ja/neesticker is in de gemeente
Vorden samen met de Afvalkalen-
der 2001-2002 verspreid. Mocht u
de ja/neesticker niet meer hebben,
dan kunt u de sticker afhalen bij de balie van de afdeling milieu van de
gemeente Vorden. Ook is de sticker gratis telefonisch te bestellen bij de
reclamedrukwerkbranche. Bel daarvoor: 020^262620.

<* » vraag d« sliclter aan
.nl 020*202620

Met de ja/neesticker weert u alleen on-
geadresseerd reclamedrukwerk. Door
bedrijven wordt echter ook steeds vaker
gebruik gemaakt van geadresseerde re-
clamedrukwerken. Dit gebeurt met ge-
kochte adressenbestanden. Op twee ma-
nieren kunt u iets doen aan het ge-
adresseerde drukwerk:

1. Antwoordnummer 666
Stuur een kaartje naar Antwoordnummer
666, 1000 TL, Amsterdam met het verzoek
geen geadresseerd reclame drukwerk te stu-
ren. Zonder verdere kosten weert u daar-
mee het grootste deel van de geadresseerde
reclame. De meeste grote verspreiders wor-
den van uw wens op de hoogte gebracht. Na
vijfjaar of als u gaat verhuizen, moet u op-
nieuw een kaartje insturen. Op de

(brief)kaart vermeldt u uw naam en adres en vermeld dat u geen prijs
stelt op geadresseerd reclamedrukwerk.

2. Uw bank
Laat uw bank of verzekeringsmaatschappij weten dat u geen prijs stelt op
folders (bij uw afschriften e.d.). Schrijf ook daarvoor een brief of een
(briefjkaartje. Vermeld uw naam en adresgegevens en onderteken de
(briefjkaart.



PEELTERREIN HET WIEMELINK GEREED

De afgelopen weken is er door medewerkers van de afdeling gemeente
werken en speeltoestellenfabrikant Nijha hard gewerkt om het speelter-
rein langs het Wiemelink nog voor de zomervakantie klaar te krijgen.
Dat is gelukt! Het terrein, in de vorm van een vlieger, is afgelopen maan-
dag in gebruik genomen. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van woningcorporatie De Stiepel.

INIMABELEID GEEFT NU MEER MOGELIJKHEDEN

CONTRIBUTIEFONDS
Mensen met een laag inkomen bezuinigen vaak eerst op het gebied van
ontspanning, beweging en ontmoetingen met anderen. Met een bijdrage
uit het contributiefonds kunt u deze activiteiten blijven doen. Omdat de
gemeente Vorden ontspanning, beweging en ontmoetingen met anderen
belangrijk vindt, heeft de gemeenteraad de bijdragen uit het contribu-
tiefonds verhoogd. Heeft u een inkomen van f400,- (€ 182) boven de bij-
standsnorm dan komt u niet meer in aanmerking voor het contributie
fonds.

(gezins-)inkomen

Gelijk of lager dan de bijstandsnorm

Maximaal f200,- (€ 91,-)hoger dan de bijstandsnorm

Maximaal f400,- (€182,-) hoger dan de bijstandsnorm

Bijdrage per
gezinslid
Minimabeleid 2001

f253,43 (€ 115,-)

f 171,89 (€78,-)

Geen bijdrage

In de onderstaand tabel staan de bijstandsnormen die gelden per l juli
2001. Bent u 65 jaar of ouder, dan gelden andere bedragen.

Alleenstaande

Inkomen f 1.566,27 (€ 710,74) netto per maand of lager

Alleenstaande ouder

Inkomen f2.013,77 (€ 913,81) netto per maand of lager

Gehuwden

BIJZONDERE BIJSTAND
Het kan ons allemaal overkomen. Je wordt plotseling geconfronteerd met hoge kosten die je niet kunt betalen.
Bijvoorbeeld door een medische behandeling waarvan de ziektekostenverzekering slechts een deel vergoedt. Of
u krijgt een bril of u moet vanwege uw gezondheid een speciaal dieet volgen. In dergelijke gevallen kunt u bij
de gemeente aankloppen voor bijzondere bijstand.

Zoals de naam al zegt is bijzondere bijstand bedoeld voor bijzondere kosten. Kosten die voor u in medisch of so-
ciaal opzicht noodzakelijk zijn en waarvoor u ook elders geen bijdrage kunt krijgen. Hieronder volgen een paar
voorbeelden. Denkt u kosten te hebben die volgens u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, aarzel
niet en neem contact met sociale zaken op.

" Medische behandelingen waarvoor u zich niet kunt verzekeren of waarvan uw ziektekostenverzekering
slechts een deel vergoedt.

* Medische voorzieningen als brillen, kunstgebitten, hoor toestellen, orthopedische schoenen, prothesen en
speciale diëten.

* Extra stookkosten bij ziekte, personenalarmering, warme maaltijdvoorziening, eigen bijdrage thuiszorg, ei-
gen bijdrage ziekenvervoer, bezoekkosten voor elders verpleegd of verzorgde gezinsleden.

* Een toeslag voor hoge woonkosten als u (nog) geen huursubsidie krijgt.
* kosten voor kinderopvang etc.

Aan de bijzondere bijstand is de categoriale bijzondere bijstand toegevoegd.

CATEGORIALE BIJZONDERE BIJSTAND
Per l juli 2001 kunt u categoriale bijzondere bijstand aanvragen., wanneer u driejaar of langer van een minimum
inkomen (in dit geval een inkomen van maximaal ƒ 200,- boven de bijstandsnorm) moet rondkomen. Er zijn twee soor-
ten categoriale bijzondere bijstand:

1. voor vervangen duurzame gebruiksgoederen
Wanneer u langer van een minimum inkomen rondkomt is het vaak lastig voldoende geld te reserveren voor
het vervangen van duurzame gebruiksgoederen. Daarom is de categoriale bijzondere bijstand voor duurzame
gebruiksgoederen in het leven geroepen. Duurzame gebruiksgoederen zijn bijvoorbeeld een wasmachine, koel-
kast, stofzuiger, fiets, bed, tv, computer etc.

U kunt dan een één keer per driejaar een bijdrage krijgen van maximaal f 881,48 (€ 400,-)

2. voor het opvoeden van kinderen van 12 tot 18 jaar
Deze bijstand is ingevoerd omdat de opvoedingskosten flink toenemen zodra kinderen naar het voortgezet on-
derwijs gaan. Elk jaar moeten, vooral bij het begin van het schooljaar, kosten gemaakt worden voor school. Ook
hebben kinderen elke zomer en winter nieuwe kleding nodig en nemen zij deel aan sociale activiteiten, zoals
verjaardagsfeesten, werkweken etc.

U kunt dan één keer per jaar en bijdrage krijgen van f253,43 (€ 115,-) per kind.

Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de balie van de sector Samenleving in de units. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de sector Samenleving: tel. 55 74 74.

Inkomen f2.237,53 (€ 1015,34) netto per maand of lager

ERINDELINGSONTWERP ACHTERHOEK, GRAAFSCHAP EN LIEMERS

Vanaf 19 juli ligt het herindelingsontwerp van de provincie Gelderland voor de gemeentelijke herindeling in
de Achterhoek, Graafschap en Liemers gedurende acht weken ter inzage bij de sector Samenleving in de units.

Inspraak

* l augustus tot l oktober 2001 inspraak bevolking
* l augustus tot l november 2001 oordeel gemeenten
* februari 2002 vaststelling herindelingdadvies door GS
* na februari 2002 voorbereiding wetsvoorstel/behandeling in Tweede en Eerste Kamer

Na de inspraakperiode en standpuntbepaling door gemeenten zal het voorstel definitief vastgesteld worden in
februari 2002 door Provinciale Staten (het algemeen bestuur van de provincie). Het voorstel gaat dan als een ad-
vies naar de minister van Binnenlandse Zaken.

Uw reactie kunt u sturen naar gedeputeerde staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX Arnhem.

Voor meer informatie zie: www.gelderland.nl

Excursie VW medewerkers Vlinders op het Enzerinck

Onlangs vond de jaarlijkse ex-
cursie plaats van de Achter-
hoekse VW-medewerkers.

Die excursie wordt steeds georga-
niseerd door een der Achterhoek-
se VWs en deze keer was de VW
Vorden aan de beurt. In samen-

werking met Freewheel en 't Olde
Lettink werd een sportief en afwis-
selend programma opgesteld.

De 32 deelnemers verzamelden
zich bij 't Olde Lettink voor een
startconsumptie en verdeelden
zich daarna over de drie activitei-

ten. Die bestonden uit skate-in-
structie gevolgd door een tochtje,
steppen en handboogschieten bij
het kasteel. Nadat alle groepen
hadden kunnen kennismaken
met alle activiteiten werd de dag
besloten met een goed verzorgd
buffet bij 't Olde Lettink.

Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op woensdag 25
juli een middagwandeling over
landgoed het Enzerinck. Tij-
dens de wandeling is er speciale
aandacht voor de vlinders die
voorkomen op de vele kruiden-
rijke akkers en wegbermen. De
circa twee uur durende wande-
ling begint vanaf de poort van
het landgoed, Almenseweg 58/
60. Deelname is gratis voor
leden van Natuurmonumenten.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

PARADIJS
Verspreid over landgoed het Enze
rinck liggen verschillende cultuur-
gronden. Deze worden vaak op na-
tuurvriendelijke wijze verbouwd,
waardoor ze rijk zijn aan kruiden.

Op zonnige dagen zijn de akkers
en ook de bloemrijke wegbermen
een paradijs voor vlinders. Behalve
vrij veel voorkomende soorten als
koolwitje en geaderd witje, komen
er ook minder algemene soorten
voor op het Enzerinck.

Ze hebben klinkende namen als
kleine ijsvogelvlinder, dagpauwoog,
koevink, bont zandoogje en kleine

vos. Bij mooi weer zullen een
aantal soorten zeker te zien zijn.

KLEINE IJSVOGELVLINDER
Vlinders zijn voor hun voortbe-
staan sterk afhankelijk van het
voorkomen van bepaalde planten.
Daarbij stellen de rups en de vlin-
der van eenzelfde soort soms heel
verschillende eisen aan de leefom-
geving. Rupsen eten de bladeren
van soms maar één bepaalde plan-
tensoort, de zogenaamde waard-
plant.

Daarentegen leven veel vlinders
van nectar, waarbij ze vaak andere
planten bezoeken dan de waard-
plant van de rups. Sommige vlin-
ders leven (ook) van honingdauw,
mest of boomsappen.

De rups van de kleine ijsvogel-
vlinder leeft bijvoorbeeld van de
schaduwminnende wilde kamper-
foelie, terwijl de vlinder zelf vqor-
al te vinden is op zonnige plaat-
sen.

Zij leeft van de nectar van vooral
bramen, maar drinkt soms ook
van mest. De excursieleider kan er
boeiend over vertellen.



Ronald
Mc Donaldfonds
Tijdens de zwemvierdaagse die in
het zwembad "In de Dennen"
werd gehouden was tevens de mo-
gelijkheid om de deelnemers te
sponsoren. Dit heeft 438 gulden
opgebracht. Het geld is inmiddels
overgemaakt naar het Ronald Mc.
Donaldfonds.

Wanneer de weersomstandig-
heden het de komende weken toe-
laten (temperaturen van circa 30
graden of meer) dan wordt er in
het Vordense zwembad Moonlight
Swimming georganiseerd. Dat wil
zeggen dat het bad tot in de late
avonduren open zal zijn. Het ge-
heel wordt dan omlijst met een
barbecue en muziek op het terras.

Zwemvaardigheid
Het afgelopen weekend slaagden
in het zwembad In de Dennen elf
personen voor het diploma zwem-
vaardigheid I; drie voor zwemvaar-
digheid II en vier personen voor
zwemvaardigheid III. Voor snorke-
len I slaagden 9 personen; voor
snorkelen II zes; voor III vijf; voor
snorkelen A-1 persoon; voor 'B' lx
en voor 'C' een persoon. De ge-
slaagden zijn: Zwemvaardigheid I:
Wouter Ringlever, Els Berenpas,
Jochem van Dey, Lisette Arfrnan,
Anne Gotink, Tieme Gotink, Stef
Gotink, Remon Korenblik, Luuk
Krabbenborg, Fleur Versteegen en
Manon Groot. Voor zwemvaardig-
heid 2: slaagden Inge Klein Hane-
veld, Stef Gotink, Manon Groot en
Suzan Anbergen. Voor zwemvaar-
digheid 3 slaagden: Inge Klein
Haneveld, Dame Ringlever, Gerdien
Robbertsen, Sophie Wullink. Voor
snorkelen I slaagden: Marlies
Anbergen, Sanne ten Have, Bram
Klein Haneveld, Lydia Kroes-
bergen, Leonie Masselink, Razie
Rouwhorst, Loes Klein Haneveld,
Anne de Klein en Evie de Klein.
Voor snorkelen 2: Marlies Anber-
gen, Sanne ten Have, Bram Klein
Haneveld, Lydia Kroesbergen, Ra-
zie Rouwhorst en Loes Klein Hane-
veld. Voor snorkelen 3: Sanne ten
Have, Bram Klein Hanveld, Razie
Rouwhorst, Loes Klein Haneveld,
Marlies Anbergen. Voor 'A': Freek
de Klein; voor 'B' Freek de Klein;
voor 'C' Marloes Wullink.

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging De Snoek-
baars hield een wedstrijd in de
Oude IJssel bij Laag Keppel. De
vangst was goed. Er werden 61
vissen gevangen met een totale
lengte van 10 meter en 63 cm. De
uitslag was als volgt: l W. Vreeman
9 stuks - 155 cm; 2 A. Vruggink
8 stuks -153 cm.

Zomertocht
Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. De Achtkastelenrijders
organiseert zondag 22 juli haar
jaarlijkse Zomertocht. Een fiets-
tocht voor het gehele gezin, over
een afstand van 40 kilometer. Men
kan zowel vanuit Vorden als Ruur-
lo starten. De start in Vorden is
vanaf café/restaurant De Herberg.
Vanuit Ruurlo café-restaurant De
Luifel. Voor nadere inlichtingen
kan men bellen 0575-553586.

Bestuursmutaties
Jong Gelre
De afdeling Vorden/Warnsveld van
Jong Gelre heeft afscheid geno-
men van haar voorzitter Cordrik
v.d. Meulen. Hij was enkele jaren
geleden nauw betrokken bij de tot
standkoming van de fusie tussen
de afdelingen Vorden en Warns-
veld. dhr. Herman Maalderink
volgt hem als voorzitter op.

Fietstocht buurt-
vereniging Delden
De buurtvereniging Delden orga-
niseert zondag 22 juli een fiets-
tocht van circa 25 kilometer. De
deelnemers kunnen starten vanaf
smederij Oldenhave. Onderweg
dienen er een aantal puzzels opge-
lost te worden. Voor informatie
kan men bellen 0575-551079.

P.V. Vorden.
Leden van de P.V. Vorden hebben
met hun duiven deelgenomen aan
een drietal wedvluchten. De uit-
slag van de vlucht vanuit Lommei
over een afstand van circa 115 ki-
lometer was als volgt:
H. Eykelkamp 1,2,5,6,10,11; A en
A Winkels 3, 4, 12; T. Wesselink 7,
9, 20; M. Tiemessen 8; C. Bruinsma
13, 14, 16; H. Pasman 15; Ashley
Eykelkamp 17,18, 19.

De uitslag van de vlucht vanuit
Ruffec (circa 810 kilometer) was
als volgt: J. Meyer l, 2, 9, 12, 13.
Jozef Meyer boekte een dubbele
overwinning (namelijk ook de eer-
ste en tweede plaats in het grote
gebeuren 3000 duiven!). Verdere
uitslagen: T. Wesselink 3, 4, 11;
J. Burgers 5; H. Stokkink 6, 16, 18;
M. Tiemessen 7, 8,10; M. Goedhart
14; F. Hummelink 15,17, 20; A en A
Winkels 19.

De uitslag van de vlucht vanaf
Morlingcourt over een afstand van
365 kilometer, leverde de volgende
uitslag op: J. Meyer l, 2, 6,14; A en
A Winkels: 3, 8, 12, 13, 16, 20;
C. Bruinsma 4, 17; M. Tiemessen
5,18; T. Wesselink 7; H. Eykelkamp
9, 10; H. Stokkink 11, 15; Jitske
Winkels 19.

De Snoekbaars
Uitslag van de 4e jeugdwedstrijd
in de vijver in Warnsveld. Er waren
10 deelnemers, totale visvangst 85
stuks met een lengte van 11 meter
en 87 cm.
Ie plaats Stef Gotink 18 stuks,
252 cm; 2e plaats Carlos Weanink
19 stuks, 250 cm; 3e plaats Luuk
Heuvelink 12 stuks, 183 cm.
De laatste viswedstrijd is op
WOENSDAG 18 juli in plaats van
donderdag 19 juli.

L. en P.C.
de Graafschap
Op zaterdag 7 juni was er een
dressuurwedstrijd voor pony's in
Lochem, hier behaalde Lisette
Bijenhof met Servivor een derde
prijs met 169 punten in de klasse
Li. Zondag 15 juni was er een
springwedstrijd voor pony's in
Vorden. Hier behaalde Fredrike
Gotink met Amber een eerste prijs
in de klasse B en Bart Hartman
met Jemen een vierde prijs in de
klasse L.
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Bos, natuur en landschap
belangrijk voor de economie
Afgelopen jaar heeft Alterra op
verzoek van het Ministerie van
LNV een methode ontwikkeld
om te laten zien hoe belangrijk
bos, natuur en landschap zijn
voor de regionale economie.

De provincie Gelderland onder-
steunt deze benadering en heeft
Alterra gevraagd om een gebied in
de provincie Gelderland als proef-
gebied op te willen nemen. Het
gekozen onderzoeksgebied omvat
de gemeenten Vorden, Ruurlo,
Lochem en Zelhem.

Op dinsdagavond 24 juli wordt in
Hotel Bakker een informatieve bij-
eenkomst gehouden voor belang-

hebbenden en belangstellenden
(groeperingen en particulieren).

Men kan dan 'n mening geven
over wat naar het idee het belang
en de meerwaarde van de aan-
wezigheid van bos en natuur in de
omgeving voor 'n bedrijf kan zijn
ten opzichte van een situatie waar-
in natuur schaars aanwezig is.

Deze bijeenkomst is tevens het
startsein voor het onderzoek in de
regio. Mocht men vragen hebben
over het nut van het geheel dan
kan men contact opnemen met
ing. Renske Schulting die de gege-
vens gaat verzamelen 0317^178014
of 0317^78716.

Onderzoek Zutphenseweg
Het college van burgemeester
en wethouders heeft zeven-
duizend gulden uitgetrokken
voor een onderzoek naar ver-
keersremmende maatregelen
op de Zutphenseweg. Deze
beslissing werd vorige week
genomen op de dag dat buurt-
bewoners samen met de politie
in actie waren gekomen om
automobilisten erop te attende-
ren dat ze op de Zutphenseweg
niet harder dan vijftig kilo-
meter per uur mogen.

Het is de bewoners van de
Zutphensweg al jaren een doorn
in het oog. Binnen de bebouwde
kom wordt er volgens hen veel te
hard gereden. Naast gevaarlijke
toestanden levert dit erg veel
geluidsoverlast op voor de om-
wonenden. Verder is het zo dat
veel vrachtwagenchauffeurs zich
niet aan de regels houden. Het
doorgaande vrachtverkeer dient
namelijk via de Rondweg te rijden,
maar met name chauffeurs die de

regio goed kennen, trekken zich
daar maar weinig van aan. Volgens
het actiecomité Zutphenseweg
gaat het dagelijks om zo'n vijftig
vrachtwagens die wel via het
centrum rijden maar daar dus
niets te zoeken hebben.

Vorige week dinsdag kwamen de
bewoners van de Zutphenseweg
samen met de politie in actie
tegen de automobilisten en vracht-
wagenchauffeurs die zich niet aan
de regels hielden. Ze werden
daarbij voor de verandering niet
op de bon geslingerd maar kregen
een brief uitgedeeld door het
actiecomité. Ook de politie wees
de automobilisten op hun rij-
gedrag. Het actiecomité hoopt dat
de politiek in Vorden snel maat-
regelen gaat nemen. Ze vinden
alleen wel dat het allemaal heel
erg lang duurt. 'Het wordt tijd
dat er verkeersremmende maat-
regelen worden genomen op de
Zutphenseweg', aldus woordvoerder
dhr. B. Hammink.

Leuke start
jubüeumviering
De Vordering

Het hijsen van de vlag

Donderdagmorgen 12 juli is
een begin gemaakt met de zil-
veren jubileumviering van de
school De Vordering. Dat ge-
beurde officieel middels het
hijsen van de vlag op het
schoolplein door de oudste
leerling Lilian Engel en de jong-
ste Thara Rutgers.

Na deze plechtigheid vertrokken
leerlingen en onderwijzend per-
soneel naar manege Heuvelink
aan de Hamelandweg.

De oudere leerlingen konden ge-
lijk aan het werk. Zij moesten hun
eigen tent opzetten. De midden-
groepen hadden een gezamenlijke
tent. De ochtend werd doorge-
bracht met het houden van een
aantal veldspelen, zoals bijvoor-
beeld bosjassen (een zoekspel met
kaarten), parachutespelen en één-
en-twintigen (met z'n allen in
groepsverband eveneens opzoek
naar kaarten). Na een gezamenlijke
lunch stond de donderdagmiddag
in het teken van een speurtocht,
waarbij de kinderen zich bijvoor-
beeld als Indianen konden laten
schminken.

Voor de groepen 3 t/m 8 stond er
voor de donderdagavond een bar-
becue op het programma waarbij
de kinderen de gelegenheid kregen
om ook brood te bakken. Intussen
waren de kleintjes (groep l en 2)
weer met de auto naar de school
gebracht, waar zij de nacht door-
brachten.

Vrijdagmorgen 13 juli werden er
romdom manege Heuvelink diver-
se balspelen gehouden Voor de
vrijdagmiddag was er weer volop
werk "aan de winkel". Toen vond
namelijk de generale repetitie
plaats van de muscical Wind-
kracht 8 die s'avonds in het Dorps-
centrum werd opgevoerd. Deze
avond was speciaal voor ouders
en oud-leerlingen. Het weekend
brachten de kinderen thuis door
om vervolgens afgelopen maan-
dag de festiviteiten voort te zetten.
Die dag stond er een zwemfestijn
plaats in het Graaf Ottobad in
Zutphen op het planbord.

De feestweek wordt woensdag 18
juli besloten met de opvoering van
genoemde musical. Dit keer voor
de groepen l t/m 7.

Staringavonden op
26 juli en 2 augustus
In de Wildenborch worden ook
dit jaar weer twee Staringavon-
den gehouden. Op donderdag
26 juli en 2 augustus. De avon-
den worden gehouden in de
Wildenborchse Kapel aan de
Kapelweg 1.

Na ontvangst in de Kapel worden
de tuinen van het prachtige land-
goed bezocht. Onder leiding van
de tuinlieden ontvangen de deel-
nemers veel informatie over de
tuinen. Een unieke gelegenheid
om kennis te maken met deze
tuinen die normaal niet voor het
publiek toegankelijk zijn.

Bij terugkomst in de Kapel wordt
de bezoekers eerst een kop koffie

met koek aangeboden. Hierna
vertelt Dinie Hiddink uit Lochem
over het leven en werk van de dich-
ter Staring en draagt zij een aantal
van zijn gedichten voor.

Na een korte pauze wordt een
prachtige serie dia's vertoond.
Naast beelden van de Wilden-
borch zijn er ook plaatjes van de
andere kastelen in Vorden en de
vele leuke plekjes die deze omge-
ving zo uniek maken.

Toegangskaarten zijn in voorver-
koop verkrijgbaar bij het VW kan-
toor aan de Kerkstraat l in Vorden
en zo lang de voorraad strekt 's
avonds aan de zaal.



GEVESTIGD:
AUTORIJSCHOOL

WISSELINK
Kastanjelaan 12

7221 G D Steenderen
Tel. 0575-451228 of 0627295660

Instructrice: Gerda Wisselink

reguliere rijopleiding rijbewijs B

bemiddeling rijbewijs E
(aanhanger/caravan/paardentrailer)

bemiddeling antislipcursus

gewenningslessen

seniorentraining

lesauto BMW 316

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt per 13 augustus a.s. een

bezorger(ster)
voor VORDEN omgeving HET HOGE,
alleen voor de maandag-, dinsdag- en
woensdagmorgen!

Wie wil en kan ons helpen?

Prima verdiensten waaronder diverse
bonussen.
Tijdsduur ongeveer een half uurtje!

Inlichtingen: 0575-551316 of 0573-253695

Aardbeien-
bavaroisevlaai
4150 IA95

klein i i* groot i Om

Kersenvlaai
4450

klein i i m

Rozijnenplakken
plakken voor de prijs van *w

Maisbrood
3.± 800 gram nu

75

Elke donderdag
5 broden vanaf
Diverse vlaaien en kindertaarten,
vraag er naar in de winkel.

13175

Echte Bakker
VAN ASSÊLT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384

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

De openbare
bibliotheek
kent de volgende
zomer-
openstelling:

van 31 Juli t/m 19 augustus
van dinsdag t/m zaterdag
van 1O.OO-12.OO uur
(middag- en avondopenstelling vervalt in die
periode).

Wilt u voor vakantie extra romans lenen, dan
dient u bij de inlichtingenbalie een aanvullend
abonnement te vragen.
Ook is tijdelijk een langere uitleentermijn moge-
lijk; wilt u dit van tevoren aangeven?

Afgeschreven boeken en tijdschriften zijn te
koop op 19 juli op de braderie. Vanaf f 1,-.

Een prettige vakantie!

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten

in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Hindelijk is het /over:

kersen van eigen land
Tevens hebben we nog steeds

aardbeien
van de koude grond

Verder in ons assortiment
streekprodukten /oals o.a.

• ZUIVEL +
• GROENTEN

Herman en Mirjam Eskes
Kapelweg 14,7233 SC Vierakker
Tel. 0575-441434 • Fax 0575-442835

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

JA, WIJ
REPAREREN ALLE
MERKEN VOOR ALLE

VERZEKERINGSMAAT-
SCHAPPIJEN.
DE GRATIS LEENAUTO
STAAT VOOR U

KLAAR !

ALSTUBLIEFT, UW

AUTO \6 WEER ALS NIEUW,

MET ONZE GARANTIE!

\\

VOOR BETAALBARE

KWALITEIT

Rondweg 2
7251 RV Vorden
Telefoon: (0575) 55 22 22
Fax: (0575) 55 36 46
www.groot-jebbink.nl



Werk kunstenaar Marius Bauer in musea
Het Stedelijk Museum Zutphen,
Rozengracht 3 en het Museum
Henriette Polak, Zaadmarkt 88
te Zutphen exposeren van 22
juli tot en met 11 november
2001 werk van de kunstenaar
Marius Bauer (1867-1932), Oriën-
talist.

Deze overzichtstentoonstelling
toont vele werken -uit museale en
particuliere collecties- van de
grootste oriëntalist die Nederland
heeft gekend. De inspiratie voor
zijn werk, opgedaan tijdens zijn
reizen, verwoordt hij zelf als volgt:
'Waarom toch dat eeuwige dwe-
pen met sloten en plassen en mo-
lens, waar men kan zwelgen in de
lijnen en kleuren van tropische
wouden en tempels, waarom dan
dwepen met boeren en ontaarde
wezens, waar men duizenden
schoongevormde mensen kan
zien in een omgeving die duizend
maal 'artistieker' en belangrijker
is dan in onze koude landen?'

In aansluiting op de expositie in
Zutphen, toont de Galerie Biblio-

theek Zelhem 1200 jaar, etsen van
Bauer uit particulier bezit (16-9
t/m 16-11). De Provinciale Biblio-
theekcentrale Gelderland neemt
het initiatief om te participeren
met een '1001-nacht' verhalenpro-
ject, gebaseerd op dia's van de
aquarellen van Bauer over dit the
ma.

De opening van de tentoonstelling
vindt plaats op zaterdag 22 juli a.s.
in het Stedelijk Museum Zutphen,
Rozengracht 3 te Zutphen. Ter ge-
legenheid daarvan houdt André
Kraayenga, kunsthistoricus en au-
teur van verschillende publicaties
over Bauer, een inleiding.

Marius Bauer (1867-1932): Oriën-
talist, een korte biografie
Marius Bauer (Mari Alexander
Jacques) werd geboren in Den
Haag op 25 januari 1867. Al op
jonge leeftijd ontwikkelde hij een
interesse voor 'het oosten'. Hij was
gefascineerd door de verhalen van
'1001-nacht' en samen met zijn va-
der, decoratieschilder van beroep,

verzamelde hij plakboekplaatjes
van oosterse taferelen. Vanaf zijn
twaalfde jaar, van 1879 tot en met
1884, bezocht hij de Haagse teken-
academie, samen met onder ande
re Isaac Israëls en Willem de
Zwart. In 1885 betrekt hij een ate-
lier in dezelfde stad, daartoe mede
in staat gesteld door een jaargeld
van Willem III. Aanvankelijk kreeg
Bauer vooral bekendheid als etser,
hierin bijgestaan met adviezen
door Ph. Zilcken.

In 1888 werd hij lid van de Neder-
landse Etsclub. Zijn etsen vallen
op door een sterk lichtdonker con-
trast, de nauwkeurige wijze waar-
op hij zijn composities samenstelt,
de rake typering van zijn figuren
en de vlotte wijze waarop hij de
etsnaald hanteert. Voor het blad
De Kroniek maakt hij onder het
pseudoniem 'Rusticus', voorname
lijk in de jaren 1895 en 1896 een
vijftigtal litho's over tal van onder-
werpen. Voor De Kroniek bezocht
hij in 1896 Moskou, om verslag te
doen van de kroning van tsaar Ni-
colaas II. Een studiereis naar Con-

stantinopel, in financieel opzicht
mogelijk gemaakt door de Haagse
kunsthandelaar EJ. van Wisse-
lingh, was beslissend voor zijn ver-
dere carrière. Vanaf die tijd vormt
het oosterse leven met paleizen,
forten en kasbah's, emirs en der-
wisjes, sluiers en tulbanden, sf-
inxen en exotische dieren een
voortdurende bron van inspiratie.

Na de eeuwwisseling ontwikkelde
Bauer zich meer en meer tot aqua-
rellist en schilder. Zijn onderwerp-
keuzes bleef onveranderd. Zijn
kleurengamma werd, zeker na
1905, gereduceerd tot enkele dicht
bij elkaar liggende tinten. De verf
brengt hij dunner op, waardoor de
verschillen tussen zijn olieverven
en aquarellen vervagen, zijn pen-
seelvoering wordt spontaner en
sneller en zijn composities gedurf-
der. Opvallend is dat hij op latere
leeftijd de grote mensenmenigten
en feestelijke optochten verruilde
voor scènes met hooguit een paar
figuren. Tijdens een rustkuur in
Heidelberg in 1914 nam Bauer een
Bijbel mee, wat esulteerde in ca.

130 tekeningen, geïnspireerd op
het Oude Testament. Zijn kennis
van en liefde voor het oosterse Ie
ven kwamen hem goed van pas bij
het ontwerpen van tableaux-vi-
vants voor het kunstenaarsgenoot-
schap Pulchri in Den Haag.

Bij het organiseren van een derge
lijk tableau-vivant voor het huwe
lijk van prins Hendrik en koningin
Wilhelmina leerde hij zijn toe
komstige vrouw de schilderes Jo
Stumpff kennen. Zij zou later als
één van de Amsterdamse Joffers
bekend worden. Marius Bauer
overlijdt op 18 juli 1932 te Amster-
dam. Een jaar na zijn dood werd
door het Stedelijk Museum Am-
sterdam een grote overzichtsten-
toonstelling van zijn werk gehou-
den. Er volgden nog enkele kleine
re exposities in de volgende jaren,
maar pas vrij recent kreeg de kun-
stenaar Marius Bauer opnieuw
meer aandacht in diverse tentoon-
stellingen: in Kasteel Het Nijen-
huis bij Heino en in het Teylers-
musem in Haarlem (1991); in Slot
Zeist (1994/95).

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

NU OP BIJNA DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE

KORTINGEN TOT 50%
DUS KOM SNEL WANT OP = OP

F A S H I O N )
mode voor het héle gezin

Internet:
www.tuunte-fashion.nl

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

Telefoon 0573-451306

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

Digitaal autoshoppen in
belang van consument
/! iPUI -N - Steeds meer mensen laten / ich informeren via Internet. Ook
de BUtomobielbranche heeft dc/c il ireete weg naar ile consument
gevonden, /oals bli jkt uit tle nieuwe \ \ e h s i t e van autobedrijf Herwees.
Op www.herwers.nl heeft u direct contact met de/e groep enthousiaste
Nissan-dealers in Doetinehem. Hengelo (i., /evenaar en /ulplicn.
Ilerwers introduceert /o het digitale auloshoppen. of kort v.
vee l informatie over de gehele Nissan-li jn, nieuw binnengekomen
occasions, onderhoud, reparaties, financiering en nog veel meer rele-
v a n t e /aken. Hiermee kan de consument /.ich snel laten informeren.
Dat het l lerwers-tcam het daar niet bij laat bli jkt wel uit het interactie-
v e gedeelte, waar u/elf u\\ wensen kenbaar kunt maken. 'Uiteraard
blijft hel slecht.-, een medium om thu is snel informatie op te VI
aldus (iert Liefferink. woordvoerder voor de Herwers-bedri jven. 'Voor
een persoonlijk gesprek, een deskundig advies en een proefrit bl i j f t een
be/.oek aan on/e showrooms nood/akeli jk'. Wilt u meer weten over
digitaal autoshoppen, surf dan eens naar: WWW.herwers.llI

Lochem 0^73
Parket* Tapijt 453501
Barchemseweg 40a, Ruurlo



zlelfs Laurens Janszoon Coster,

de uitvinder van de boekdrukkunst is van

zijn sokkel gekomen om samen met de

burgemeester van lichtenvoorde,

de heer R.F.R.M. van Rijckevorsel

op 20 juli ons nieuwe bedrijfsgebouw

Weevers Elna aan de Bleekwal 10

te Lichtenvoorde op ludieke wijze

te openen.

HUI

In verband hiermee houden wij
in Lichtenvoorde en Vorden

op zaterdag 21 juli a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur

OPEN
HUIS
Weevers Elna

Nieuw bedrijfsgebouw
Bleekwal 10,
Lichtenvoorde

Demonstratie
Grafisch museum
'hoe het ging in het loodtijdperk'

Demonstratie
Boekbinden

drukke r i j We e ver s
Nieuwstad 30, Vorden
ISO-gecertificeerd bedijf waar de moderne prepress
en drukpersen te bezichtigen zijn.

Weevers Net
Nieuwstad 30, Vorden
Het nieuwe IT-bedrijf onder de vlag van Weevers
voor internetdiensten en systeembeheer.

In Vorden: Expositie dOOr de bekende Schilderes Riek Schagen (bekend van o.a. "Saartje" uit de serie Swebert}e)



Laatste wedstrijden Kleurenpalet van
de Achterhoek in Vorden en Ruurlo o l i t i e varia GROEP

In Bronkhorst werkte het weer niet mee. De deelnemers kon dat niet deren.
Zelfs bushaltes boden uitkomst. Ook een parasol hield de regen tegen

Op zaterdag 28 juli is in Vorden
de vijfde schilderwedstrijd in
het kader van 'Kleurenpalet
van de Achterhoek'.

Na Zutphen, Lochem, Bronkhorst,
Doetinchem en Zelhem zullen nu

tientallen amateurschilders de
karakteristieke plekjes van Vorden
vastleggen. De deelnemers mel-
den zich 's morgens in het Dorps-
centrum, waarna ze tot in de
middag de tijd hebben om een
kunstwerk te maken. Na

beoordeling door de jury worden
de vijftig beste werken daarna ten-
toongesteld in het Dorpscentrum.

Toeschouwers kunnen de schilders
aan het werk zien in en rond het
centrum van Vorden. Kleurenpalet
van de Achterhoek is een initiatief
van de Lionsclub Zutphen. Er zijn
zeven wedstrijden. Na Zelhem (op
zaterdag 21 juli) is op zaterdag 28
juli Vorden aan de beurt.

Op zaterdag 18 augustus sluit
Ruurlo de rij (vertrekpunt Rabo-
bank). De slotmanifestatie is op
zondag 26 augustus in de Burger-
zaal te Zutphen. Daar worden de
beste werken van de zeven schil-
derdagen tentoongesteld. Hoewel
per wedstrijd een aantal prijzen
wordt uitgereikt voor de diverse
categorieën, wordt in Zutphen de
hoofdprijs, een 'schilderachtig
weekend' naar Parijs voor twee
personen bekendgemaakt. De
Lionsclub Zutphen heeft voor het
Kleurenpalet van de Achterhoek
een speciale stichting in het leven
geroepen.

Doel van Kleurenpalet van de Ach-
terhoek is het bijzondere erfgoed
van de Achterhoek onder de aan-
dacht te brengen van (amateur)
schilders en hun achterban.

Ze krijgen via Kleurenpalet van de
Achterhoek een unieke kans om
hun creativiteit te botvieren op de
prachtige natuur en historische
panden en plekjes in de Achter-
hoek. Iedereen, die graag tekent of
schildert, amateurs en professio-
nals, mag inschrijven voor één of
meer dagen.

Zie voor meer info de website:
www.kleurenpalet.nl. Informatie
en inschrijving vooraf kan bij:
Kleurenpalet, p/a Kapperallee 63,
7211 CC Eefde, tel. 06 202 821 88. E-
mailen kan ook: kleurenpalet®
hotmail.com

Na zijn succesvol optreden (j.l.
zondag in de Ned. Hervormde
Kerk) staat er een tweede optre-
den van de Amerikaan Seamus
Mac Callum op het programma
en wel op woensdagavond 18
juli in Theater Onder de Molen
in het buurtschap Linde.

De 18 jarige Seamus Mac Callum,
die momenteel bij zijn opa in

Vorden logeert, studeert muziek
en opera.

Op het programma voor a.s.
woensdag staat 'Papageno's Area'
van Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791); het 'Wohin' van Frans
Schubert (1797-1828); 'Gia sole del
Gange' van Alessandro Scarlatti
(1659-1725) en 'Rollicum-Rorum'
van Gerald Finze (1901-1956).

In nabije toekomst:

Meer samenwerking zwembaden
Vorden, Hengelo, Steenderen
In het zwembad In de Dennen
houdt men zich, behalve met
het geven van zwemles, ook
bezig met de opleiding voor
toezichthouder.

Veelal jongelui die in de toekomst
wat in het zwemonderwijs willen
gaan doen. Bedrijfsleider dhr.
Martin Westerik heeft daartoe
vorig jaar, mede om wat meer
personeel te werven, het initiatief
genomen. Kader-instructeur dhr.
Ernst Jan Somsen verzorgt mede
het onderdeel EHBO en reanimatie.

In samenwerking met de red-
dingsbrigade in Brummen zijn de
6 toezichthouders die het Vorden-
se zwembad rijk is, ook opgeleid
voor reddend zwemmen. Inmid-
dels zijn ze allemaal geslaagd.

Dhr. Martin Westerik: Deze jon-
gens en meisjes mogen dus toe-

zicht houden aan het bad. Ze zijn
tevens in staat om mensen uit het
water te halen. Weten er mee om
te gaan hoe te handelen wanneer
een drenkeling zich aan hem/haar
vastklemt. Ze zijn dus toegerust op
het bieden van eerste hulp, aldus
dhr. Westerik die erop wijst dat
naast toezichthouders, ten alle
tijde een professionele kracht op
het bad aanwezig moet zijn.

Volgend jaar wordt de opleiding
tot toezichthouder voortgezet,
dhr. Martin Westerik wil daar ook
de zwembaden in Hengelo en
Steenderen bij betrekken. 'Straks
zijn we één gemeente en zijn we
nog meer op samenwerking
aangewezen. Een daarbij achterlig-
gende gedachte is om te komen tot
een poule van toezichthouders,
waarbij de zwembaden eikaars
medewerkers kunnen uitwisselen',
aldus dhr. Westerik.

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Postbus 22
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Maandag 9 juli
Dinsdag 3 juli is er een afgesloten
fiets weggenomen van het station
in Vorden. Hiervan is aangifte
opgemaakt.

Er heeft een aanrijding tussen een
personenauto en een fietser
plaatsgevonden ep de kruising
met de Vierakkersestraatweg en
de Beckenstraat. De fietser raakte
hierbij gewond en is overgebracht
naar het Spittaalziekenhuis te
Zutphen. Hij bleek zijn linker
bovenbeen te hebben gebroken.

Door een vrachtwagenchauffeur is
een aangereden reebok aangetrof-
fen. Deze lag door langs de kant
van de Wildenborchseweg.

Dinsdag 10 juli
Er zijn ongeveer 20 buxusplant)es
weggenomen uit een voortuin van
een woning aan de Hoetinkhof.
Hiervan is geen dader bekend.
Er is een herenfiets gestolen die
stond gestald naast de woning van
de eigenaar. Ook hiervan is helaas
geen dader bekend.

Er is tussen 7.00 en 9.00 uur een
verkeersactie gehouden op de
Zutphenseweg. Dit is gedaan in sa-
menwerking met het buurtcomité
Zutphenseweg. De aanleiding was
de aanhoudende overlast van
hardrijders en vrachtverkeer door
het dorp. Overtreders werden aan-
gesproken en kregen naast een
waarschuwing een schrijven over-
handigd door de buurtbewoners.
Tevens werd het vrachtverkeer ge
controleerd op bestemming. In to-
taal zijn er zo'n 40 snelheidsover-
treders staande gehouden en tien
vrachtwagenchauffeurs. Radio en
TV Gelderland waren aanwezig
voor het maken van een reportage.

Woensdag 11 juli
Er is een radarcontrole uitgevoerd
op de Wildenborchseweg. Hier
geld een maximumsnelheid van
80 km/uur. In totaal waren er 250
passanten en waren 7 overtredin-
gen. De hoogst gemeten snelheid

was 98 km/uur.

Donderdag 12 juli
Op de kruising Vordenseweg -
Zutphenseweg is gecontroleerd op
het gebruik van alcohol. Drie au-
tomobilisten hebben moeten bla-
zen. Geen van hen had gedronken.

Er heeft zich een aanrijding met
letsel voorgedaan op de Zutphen-
seweg. Doordat de automobiliste
komende uit de richting Vorden
niet zoveel mogelijk rechts hield,
ontstond er tussen haar en de te
genligger een forse aanrijding. In
totaal waren hier 3 personen bij
betrokken. Twee personen zijn ge
wond geraakt en door de ambu-
lance afgevoerd naar het Spittaal
ziekenhuis te Zutphen. De ver-
wondingen zijn bij de politie nog
niet bekend. Ter plaatse is een
technisch onderzoek ingesteld.

Zondag 15 juli
Inbraak in auto, Kerkhoflaan
Tussen 11.40 en 12.00 uur.
Betrokkene: 70-jarige inwoner uit
Vorden. De auto van betrokkene
was geparkeerd op de parkeer-
plaats van het Kerkhof tussen
genoemde tijdstippen. Bij terug-
komst bij de auto bleek dat er een
ruit was ingeslagen. Er is een
zwart tasje met daarin een porte
monnee (ƒ 20,-), een notitieboekje
en een agenda weggenomen.

Inbraak in auto, Wildenborchseweg
Tusen 11.30 en 12.30 uur.
Betrokkene: 31-jarige inwoner uit
Rossum. De auto stond geparkeerd
op het grasveld bij de ingang van
het kasteel Wildenborch. Bij terug-
komst zag de man dat er een ruit-
je was ingeslagen. Ontvreemd: een
beautycase met inhoud, een bei-
telset, een schaafmachine en een
schroefmachine.

Gevonden voorwerpen:
• zwart kunststof kettingslot
Verloren voorwerp:
•weggelopen: een getrimde scha-

pendoes;
• gouden schakelarmband, 10 mm.

GLTO Vorden-Warnsveld-
Zutphen evalueert MKZ
Bestuur van de GLTO afdeling
Vorden-Warnsveld- Zutphen zal
tijdens een vergadering op 17
september a.s., uitgebreid de
MKZ-crisis gaan evalueren.

Het bestuur vindt momenteel de
situatie in de varkenshouderij nog
zeer zorgelijk. Vooral de slacht-
capaciteit voor slachtrijpe vlees-
varkens is nog lang niet opgelost.
Zoals het er nu naar uitziet zal het
met de bestaande slachtcapaciteit
nog enkele weken duren alvorens
de achterstand binnen het N2
gebied is weggewerkt.

Het bestuur van GLTO Vorden-
Warnsveld-Vorden realiseert zich
heel goed dat dit nog voor veel
bedrijven de nodige problemen
geeft. 'Want laat een ding duide
lijk zijn, rundveehouders in de
driehoek zijn emotioneel en fi-

nancieel zwaar getroffen, maar de
varkenssector buiten de driehoek
en zeker in ons werkgebied zijn
zoniet financieel nog zwaarder
getroffen. Vooruitlopend op deze
evaluatie hebben wij deze tijd als
zeer hectisch en bedreigend erva-
ren.

Vaak met een groot gevoel van on-
macht doordat je werd geconfron-
teerd met situaties waar je geen
grip op had. Situaties, soms ook
als gevolg van uitspraken of stand-
punten van onze eigen voormensen.

Verschillende keren werden wij
door deze uitspraken of stand-
punten hierop door de leden aan-
gesproken', aldus het afdelingsbe-
stuur Vorden-Warnsveld- Zutphen.
Voor deze evaluatie op maandag-
avond 17 september wordt ook een
dierenarts uitgenodigd.

En nu de laatste . . .
Inderdaad. Op zondag 22 juli a.s. zal het laatste Pleinconcert van de
serie 2001 in Doetinchem gehouden worden.
Het orkest dat dit concert zal verzorgen, is zoals meestal ieder jaar,
een Egerlander-orkest en wel de Vjennerlander Musikanten uit Vrie
zenveen/Almelo.
De organisatie hoopt iedereen met dit soort muziek in de vakantie-
stemming te brengen. De toehoorders zullen merken dat dit orkest
niet zo maar de eerste de beste is, maar dat het wel degelijk wat in de
bagage heeft. Het orkest heeft ingeschreven voor deelname aan de Eu-
ropese kampioenschappen blaasmuziek welke in oktober te Veenen-
daal wordt gehouden.
Het concert in Doetinchem is voor iedereen gratis te beluisteren.



de ploeg
eigentijdse gordijn- en meubelstoffen

Kom nu bij ons langs om de nieuwe collectie te bekijken.
Wij geven u dan graag deskundig advies en laten u zien
hoe stoffen van De Ploeg uw interieur kunnen verrijken.

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld' Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. 0575-526132

Op de N G
gehele zomercollectie^*
20 tot 50% KORTING

Kom gauw, want OP = OP!

(Deurtje leeman & José ^Pati&ert
Lochemseweg 120 - Harfsen - Tel. 0573-431202

Elke woensdag gesloten.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

g Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen . .. onze

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN
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Uit onze slagerij:

SChnitZGl Wiener of zigeuner
max. 3 kg per klant per kg van 25.85 nu
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s 1zowel schepijs ais muitipak ^M pak halen ->• • pak betalen

Goudappeltje 400
literpak 3 pak voor

Persil megaperls
1 zak 1.35 kilo nu

99

Hoegaerdse Das witwer of Lette
e-pak ^9 pak halen ->• ^m pak betalen

Onze zachtste Gall & Gall

Jonge jenever weduwe visser'

Sss

S

liter voor

S

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.

Albert Heijn en Gall en Gall
cn

Ss
8
S

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 GALLSGALL

23 juli t/m 8 augustus
wegens vakantie

gesloten
Donderdag 9 augustus weer open.

Bloemen
Woondecomties
Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 AA Vorden • 7e/. 0575-555222

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BDVAC

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Bij ons zorgen

steeds
voor het

gewenste
resultaat.

schidersbedrff
W N j b

7250 AA VORDEN
Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208



Welkom op 21 juli bij Drukkerij Weevers
Vrijdag 20 juli a.s. zal de opening plaatsvinden van Grafisch Bedrijf
Weevers Elna aan de Bleekwal 10 in Lichtenvoorde.
Laurens Janszoon Coster, de uitvinder van de boekdrukkunst, is
van zijn sokkel uit Haarlem gekomen om samen met de heer
R.F.R.M. van Rijckevorsel, burgemeester van Lichtenvoorde, het
nieuwe bedrijfsgebouw te openen.

De bouw
De tekeningen en plannen waren
reeds gekeurd voor een verbou-
wing, doch tijdens deze verbou-
wing kwamen er toch te veel ge-
breken naar voren.

De heer L.G. Weevers, directeur
van Weevers Elna, nam een wijs
besluit om 'nieuw' te bouwen. Al-
les moest opnieuw door de beken-
de molen. De aanvraag bouwver-
gunning werd ingediend en met
veel medewerking van de gemeen-
te Lichtenvoorde en niet te verge-
ten de buren van Weevers Elna,
kon gestart worden met de nieuw-
bouw.

Excuus voor de overlast
De Beenengang moest een tijdlang
afgesloten worden. Ook de par-
keerplaatsen waren vaak bezet.
Dus 'ergernis'. „Dat is te begrij-
pen", aldus de heer Weevers. „Wij
bieden dan ook onze welgemeen-
de excuses aan een ieder die deze
overlast heeft ondervonden, voor-
al schildersbedrijf Ribbers kwam
vaak in het gedrang. Zelf stelde de
heer Ribbers ruimte beschikbaar
in de woning aan de Beenengang.
Het vergde veel inzet van het per-
soneel van Weevers Elna want het
was echt behelpen. Ook de ont-
vangst van de klanten was niet op-
timaal, doch ook zij hadden geluk-
kig begrip voor de situatie."

Open huis in drie vestigingen
Op zaterdag 21 juli houden Druk-
kerij Weevers en Weevers Net in
Vorden tegelijk met Weevers Elna
te Lichtenvoorde open huis.

Bij Weevers Elna is het machine
park beperkt, doch zeer efficiënt.
Vooral de prepressafdeling is up to
date.

De afdeling Printing on Demand is
nieuw voor Weevers Elna, deze
print afdeling is zeer flexibel met
snelle levertijden.

Bij Drukkerij Weevers in Vorden
kan een uitgebreid machinepark
worden bewonderd. Een bedrijf
dat sinds 1982 het VPGI- en ISO-
certificaat bezit. Gezamenlijk met
Weevers Elna zijn zij in staat om
kwaliteitsdrukwerk te vervaardi-
gen zowel in grote als kleine opla-
gen.

Weevers Net
Internet heeft een nieuwe dimen-
sie toegevoegd aan de informatie
maatschappij. Hoewel er geen
spatje inkt aan te pas komt, vindt
de directie dat internet bij het gra-
fische dienstenpakket hoort. Ook
deze tak is interessant om te bekij-
ken en uitleg hierover te horen tij-
dens de demonstraties.

Het loodtijdperk
Vrijwilligers van het Grafisch Mu-
seum te Zutphen laten zien hoe
het zetten en drukken gebeurde in
het loodtijdperk. Ook een hand-
boekbinder demonstreert het ou-
de boekbindersvak. Een callograaf
demonstreert zijn kunnen. Dit
alles is te zien bij Weevers Elna in
Lichtenvoorde.

In Vorden is een expositie van de
bekende schilderes Riek Schagen

OPEN HUIS

(Saartje). Ook zijn er demonstra-
ties knippen met 3D knipvellen en
decorvloei verzorgd door mevr.
Jansen van Klaver Vier.

„Dus 'voor elk wat wils' zowel in
Lichtenvoorde als in Vorden op za-
terdag 21 juli van 10.00 tot 16.00
uur", aldus de directie.

Goede bandenspanning belangrijker dan u denkt:

Juiste bandenspanning vergroot
veiligheid vakantiegangers
Paspoorten, geld, koffers, zonne
brand, een volle benzinetank,
de kinderen aan boord en de
routebeschrijving bij de hand?
Dan ben ik klaar voor de vakan-
tie, denkt u. Helaas vergeet u,
net als veel andere vakantie-
gangers, om vooraf de spanning
van uw auto- of caravanbanden
te controleren. En juist dan
rijdt u minder veilig naar uw
bestemming.

Een onjuiste bandenspanning lijkt
iets kleins om te vergeten, maar de
gevolgen hiervan zijn niet gering.
Zo hebben auto's met een onjuiste
bandenspanning een slechtere
grip op de weg. Vooral bij zachte
banden is de kans op slippen gro-
ter.

Ook veroorzaakt een te lage ban-
denspanning een lagere remweg,
waarvan u ongemak kunt onder-
vinden wanneer u plotseling moet
remmen. Een lage bandenspan-
ning zorgt daarnaast voor meer
slijtage aan de banden.

'Het is altijd belangrijk om te zor-
gen dat de bandenspanning van u
auto in orde is. In de zomervakan-
tie is bandenspanning nog een ex-
tra punt van aandacht omdat dan
grote groepen Nederlanders per
auto lange afstanden rijden', aldus
Sonja Munnix, programma-advi-
seur Het Nieuwe Rijden, namens
Novem. Een juiste bandenspan-
ning vergroot de veiligheid van uw
auto, omdat de kans op slippen
kleiner wordt. Daarnaast wordt

ook uw remweg korter wanneer
uw banden de juiste spanning
hebben. Naast veiligheid zorgt een
juiste bandenspanning ook voor
meer ontspannen rijden, omdat
de juiste spanning u meer comfort
biedt. Daarnaast kost het controle
ren van de bandenspanning
maandelijks slechts vijf minuten
terwijl het u jaarlijks tot ƒ 250,-
aan brandstof kan besparen! Wan-
neer alle automobilisten in Neder-
land met de geadviseerde banden-
spanning zouden rijden, zou er
jaarlijks 110 miljoen liter brand-
stof bespaard worden, wat natuur-
lijk ook gunstig voor het milieu is.

CONTROLEER SPANNING
IS EENVOUDIG
Volgens Munnix is de controle van
de bandenspanning eenvoudiger
dan vee mensen denken: 'De ad-
viesspanning van de banden staat
in het instructieboekje van de au-
to. Vaak wordt deze ook vermeld
op een sticker aan de binnenkant
van de deurstijl of het klepje van
de tankdop. Er staan meestal
meerdere adviesspanningen ge
noemd. De normale spanning
geldt voor gewone ritten met een a
twee personen. Voor auto's met
een zware belading, zoals bijvoor-
beeld voor vakantiegangers, en
voor rijden met een hogere snel-
heid geldt de hogere adviesspan-
ning.' Om de juiste spanning te be
houden is het raadzaam uw auto-
banden maandelijks te controle
ren, aangezien elke band geleide
lijk lucht verliest.

Het meten van de bandenspanning
is eenvoudig en de banden kun-
nen bij elk tankstation, autobe-
drijf of erkende bandenspecialist
gecontroleerd worden.

Op dit moment lopen er verschil-
lende acties voor de campagne
Bandenspanning. Zo kunt u bij-
voorbeeld een gratis Bandencheck
laten uitvoeren bij VACO- of BO-
VAG-leden. Voor adressen van deel-
nemende bedrijven kunt u terecht
op de internetsite: www.hetnieu-
werijden.nl

Het is een eenvoudige handeling
om de banden bij te pompen,
waardoor de banden op de juiste
spanning komen. U gaat dan vei-
liger op vakantie en de juiste
bandenspanning scheelt u veel on-
gemak.

BETROKKEN ORGANISATIES
ANWB, BOVAG, Consumenten-
bond, RAI-Vereniging, Vereniging
VACO, WCR en 3VO hebben de
handen ineengeslagen voor de
campagne Bandenspanning die
onderdeel is van het programma
Het Nieuwe Rijden. Novem, de
Nederlandse Onderneming voor
Energie en Milieu voert dit pro-
gramma uit in opdracht van de
ministeries van Verkeer en Water-
staat, Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer en
Economische Zaken. Dit doel is
het bevorderen van energiezuinig
rij- en aankoopgedrag bij auto-
mobilisten.

Nederlands
eerste raceauto
op zonne-energie
De op zonne-energie aangedre-
ven Nederlandse auto 'Nuna'
was zaterdag 14 juli voor het
eerst voor het publiek te zien
op de Neude in Utrecht. De fu-
turistische raceauto is een exac-
te replica van de raceauto waar-
mee het Nederlandse Alpha
Centauri Team dit jaar meedoet
aan de bekende World Solar
Challenge® (WSC) in Australië.

Utrecht was de eerste stad in een
reeks die wordt aangedaan door
Nuon Solar Vibes zoals het evene
ment heet. Ook kan iedereen in-
teractieve games spelen, een reis
naar Australië winnen en de spet-
terende show van SJ Quinten de
Rozario bijwonen.

Daarnaast is er veel informatie te
vinden over duurzame energie.
Nuon Solar Vibes zal te zien zijn
op festivals en op prominente
plaatsen. De Nuon Solar Vibes
wordt ondersteund met de specia-
le website www.solarvibes.nl waar
men onder meer een Solar Race
Game kan spelen.

DE NUON DUURZAME
ENERGIE IDEEPRIJS
Nuon organiseert al enkele jaren
de Duurzame Energie Ideeprijs.
Dit jaar is de prijsvraag gekoppeld
aan de Nuon Solar Vibes. De wed-
strijd heeft dan ook het thema
'zonne-energie'. De uitdaging van
de wedstrijd luidt: 'bedenk een in-
novatieve toepassing van zonne-
energie die in het dagelijks leven
bruikbaar is' en win een reis naar
The World Solar Challenge® in
Australië. Tijdens de Nuon Solar

Vibes en op de speciale website
www.solarvibes.nl zijn deelname
formulieren verkrijgbaar.

OVER HET
ALPHA CENTAURI TEAM
De eerste achtkoppige vertegen-
woordiging van Nederland aan
The World Solar Challenge® (WSC)
is het Alpha Centauri Team, dat
bestaat uit studenten van de TU
Delft en de Universiteit van Am-
sterdam. Het team wordt bijge-
staan door tal van adviseurs en
topinstituten zoals teamadviseur
Wubbo Ockels, de Europese ruim-
tevaartorganisatie ESA en de TU
Delft. De bundeling van kennis en
kracht moet leiden tot een unieke
prestatie; de snelste auto ter we
reld op zonne-energie bouwen en
daarmee de WSC winnen. Het Al-
pha Centauri Project won eind vo-
rig jaar de Nationale Millennium
Prijsvraag, georganiseerd door de
ministeries van Economische Za-
ken en QC&W

OVER THE WORLD SOLAR
CHALLANGE®
De WSC is de belangrijkste wed-
strijd ter wereld voor raceauto's
die alleen worden aangedreven
door zonne-energie en zal in no-
vember in Australië plaatsvinden.
De deelnemers leggen ruim 3000
km af van Darwin naar Adelaide
en doorkruisen daarmee het hele
Australische continent. Nuon
draagt graag bij aan dit prestigieu-
ze project, omdat zij gelooft in het
Nederlandse Alpha Centauri team
als kanshebber om met de snelste
solar car ter wereld de race te win-
nen en hoopt daarmee de droom
van de studenten uit te laten ko-
men. Als grootste investeerder in
water-, wind- en zonne-energie in
Nederland heeft Nuon de ambitie
een breed publiek kennis te laten
maken met de kracht en de nood-
zaak van duurzame energie.

OVER NUON
Nuon heeft hoge ambities op het
gebied van duurzame energie.
Nuon is marktleider in windener-
gie in Nederland en heeft ook in
China, Duitsland, Engeland en In-
dia eigen windparken gebouwd.
Tweederde van de elektriciteit die
in Nederland met waterkracht
wordt opgewekt, wordt gereali-
seerd door Nuon.

Nuon beschouwt zonne-energie
als de energiebron van de toe-
komst en investeert daarom op
grote school in zonne-energie. In
de loop der jaren heeft Nuon al
meer dan 400 zonne-energie in-
stallaties gebouwd. Ook is recent
gestart met de bouw van het groot-
ste zonnedak ter wereld met een
oppervlakte van drie voetbalvel-
den.

Het gaat om het dak van de groot-
ste tentoonstellingsruimte op
Floriade 2002. In Mali krijgen
inmiddels de eerste klanten elek-
triciteit geleverd die uitsluitend
met zonne-energie geproduceerd
is.



assortiment

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Kijk
voor
meer

nieuws
op:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

MAZDA 626 WAGON
voor de prijs van een 626 Hatchback!

*vanaf de comfort-uitvoering

MAZDA 626 1.8 COMFORT AIRC1B42H&-!
NU DIRECT UIT

,28

MET VOLOP INRUILVOORDEEL!
^ centrale deurvergrendeling ^> anti-blokkeer remsysteem (ABS) ^ bestuurders- en passagiersairbag

)̂ startonderbreker )̂ elektrische ramen vóór ^ elektrisch bedienbare spiegels |̂ airconditioning

Autobedrijf Lenselink
Gelderhorst 5 - 7207 BH Zutphen - Telefoon 0575-572032 - Fax 0575-572073

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

Internet: www.mazda.nl/lenselink-zutphen - Email: info.0041@mazdanet.nl

Schoolstraat 11 - 7211 BA Eefde - Telefoon 0575-512834 - Fax 0575-542008

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur

Internet: www.mazda.nl/lenselink-eefde - Email: info.1041@mazdanet.nl

GENOEMDE PRIJS IS EXCL. KOSTEN RIIKLAAR MAKEN. VERWIJDERINGSBIJDRAGE. DRIE JAAR GARANTIE TOT EEN MAXIMUM VAN 100000 KILOMETER. DRIE JAAR IAKGARANTIE ZES JAAR GARANTIE TEGEN DOORHOESTEN VAN BINNENUIT DRIE JAAR MA7DA

EUROSERVICE. BRANDSTOFVERBRUIK: 5.9-9.1 LITER/100 KM (l OP 11-16.9): CO, -EMISSIE 16S-J«I G/KM. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN AFGEBEELDE AUTO WIJKT AF VAN STANDAAROUITVOERING Utl IN. DL IVlUVtU. l

Bos rozen a 20 stuks 9,95

in nn bloemen en planten
2begoma's l U,U U

2 bossen bloemen 11,00

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Standhouders gevraagd
vlooienmarkt

donderdag 19 juli Vorden centrum
Voor info of reserveren:

Javo, tel. 053-4611212

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414



VIP meisjesteam Gelders kampioen (Advertorial)

Het team bestaat uit: Martine Dijkman, Maaike Draaijer, Annemarie Meddens, Marije Heijink en Evelien Dijkman.
Dit team is in Arnhem Gelders Kampioen geworden in de categorie meisjes t/m 14 jaar.

Zijspancross

Denny en Dick in actie op het circuit van Harfsen

Denny Visser uit Vorden en
Dick Gotink uit Lichtenvoorde
zijn clubkampioen zijspancross
in Halle geworden.

Er zijn 6 manches verreden. De
jongens werden l maal 2e, 3 maal
3e, l maal 4e en l maal 6e.

Ze doen ook mee voor het streek-
kampioenschap, hierin hopen zij
3e te worden in het eindklasse-
ment.

Zij zullen dan wel de volgende
wedstrijd moeten winnen. Er
worden ook nog enkele uitwisse-

lingswedstrijden gereden in Halle,
Lichtenvoorde, Hummelo, Varsse-
veld en Winterswijk.

Volgend jaar hopen de beide jon-
gens te gaan rijden met een Honda
600 Jaka blok.

Reurlse Vissers
De zesde Zomercup die afgelo-
pen zondag is gehouden in de
Veengoot aan de Maandagweg,
is met ruime voorsprong ge-
wonnen door B. Stegeman.

Hij wist 5350 gram te vangen,
waaronder een brasem van 58 cen-
timeter lengte en een gewicht van
3200 gram.

Tijdens het wegen van deze vis
ontstond een discussie of het wel
een brasem was, of misschien een
kruising van meerdere vissen
(brasem-karper of brasem-zeelt).
Tweede werd D. Bosch met 2000
gram.

Hij kreeg kort voor het einde van
de wedstrijd nog een mooie zeelt

aan de haak, maar moest die laten
gaan na enkele vergeefse pogingen
doordat de vis in het riet terecht
kwam.

De derde plaats was voor R. Broer-
se, die 310 gram ving.
De volgende wedstrijd is op 29 juli
in de Berkel bij De Cloese te
Lochem.

BEURSPRAAT

GEEN KOERSWINST,
TOCH VERDIENEN?
MET GEDEKT SCHRIJVEN!
In eerdere publicaties hebben wij
al eens aandacht besteed aan de
mogelijkheden van opties. In tij-
den dat het even niet zo wil vlot-
ten op de beurs, bijvoorbeeld in de
zomermaanden, kan met opties
een aardig rendement op de aan-
delenportefeuille worden verkre-
gen. Daarom willen we één van de
4 hoofdstrategieën nog eens onder
uw aandacht brengen: Het schrij-
ven van callopties op uw aande-
lenportefeuille.
In het kort komt dit er op neer dat
u voor een bepaalde termijn een
contract aangaat waarbij u bepaalt
op welke koers u uw aandelen zou
willen verkopen. Het leuke is dat u
voor het aangaan van dit contract
geld ontvangt, de premie, een
extra rendement op uw aandelen-
portefeuille.

Het laat zich het beste uitleggen
aan de hand van een voorbeeld.
Stel uw aandeel Ahold staat op dit
ogenblik op € 36,85. U vindt dit al
een mooie koers en verwacht dat
het aandeel voorlopig niet meer
zal stijgen, maar waarschijnlijk
stabiel zal blijven. U kunt het aan-
deel verkopen voor de huidige
koers, maar u kunt ook een callop-
tie schrijven op een nog iets hoge-
re koers. Bijvoorbeeld een call
Ahold oktober 2001 € 37,50. Als
Ahold op de derde vrijdag in okto-
ber 2001 op of boven een koers van
€ 37,50 noteert, hebt u de ver-
plichting uw aandelen te verko-
pen voor € 37,50. Deze transactie
wordt genoemd: Het schrijven van
een call Ahold oktober 2001
€ 37,50.

Omdat u hiermee een verbintenis
met een verplichting (de leverings-
plicht) aangaat, ontvangt u in dit
geval een premie van € 1,15 per
aandeel. Als u 100 aandelen Ahold
in uw bezit heeft betekent dat een
extra rendement op dit ogenblik
van € 115,- voor een looptijd van
nu tot en met oktober, ruim 3
maanden. Procentueel een pre-
mierendement van 12,5% op jaar-
basis als het aandeel gedurende
deze periode stabiel zou blijven.
Interessant dus als u verwacht dat
de koers van het aandeel zelf, voor-

lopig niet zo veel meer zal stijgen.
Gedekt schrijven is alleen bij cal-
lopties mogelijk. Calls schrijven is
vooral zinvol in die gevallen waar-
bij de belegger op korte termijn
geen spectaculaire koersstijgingen
verwacht en misschien zelfs een
lichte daling. Aangezien hij de
stukken echter niet kwijt wil, in
verband met de goede langeter-
mijn groeivooruitzichten of het
aantrekkelijke dividendrende-
ment kan hij toch extra rende-
ment verkrijgen op zijn aandelen
door het schrijven van een callop-
tie. De uitoefenprijs, dus de prijs
waarvoor u zou willen verkopen,
moet daarbij wel hoger zijn dan de
huidige beurskoers, omdat anders
de kans bestaat dat de stukken
moeten worden geleverd. Dit risi-
co is nog groter vlak voordat het
aandeel ex-dividend noteert.
Beleggers zijn dan vaak bereid de
nog resterende tijd- en verwach-
tingswaarde van hun gekochte
call op te geven in ruil voor een
aantrekkelijk dividend. Dit gaat
aan de neus van de schrijver voor-
bij, omdat hij zijn aandelen met
het recht op dividend moet leve
ren. Het effect van een dividend-
uitkering op de optiepremie is ove-
rigens te verwaarlozen. Het tijd-
stip en de grootte van het divi-
dendbedrag staan over het alge-
meen van tevoren vast, zodat de
koersdaling die volgt op een divi-
denduitkering ongeveer bekend is.
Deze voorspelbare koersdaling is
reeds verwerkt in de optiepremie.
Indien het aandeel op expiratieda-
tum onder de uitoefenprijs
noteert, loopt de optie zonder
waarde af. De ontvangen premie is
daarmee veiliggesteld. Bij een ster-
ke koersdaling biedt de premie
tevens een gedeeltelijke schadever-
goeding voor het geleden koers-
verlies.

Bij een aandelenkoers boven de
uitoefenprijs is de kans groot dat
de optie wordt uitgeoefend. U
moet verkopen, leveren, tegen de
uitoefenprijs. Het grote nadeel
daarbij is dat niet kan worden
geprofiteerd van een verdere
koersstijging. Dit heet ook wel
'opportunity loss'. Een lichte
koersstijging, waarbij de prijs van
het aandeel beneden de uitoefen-
prijs blijft, is dus het gunstigst. En
dit was aanvankelijk ook het uit-
gangspunt van de belegger.
Voordat u begint met het schrijven
van calls is het verstandig een DSI-
gecertifeerd Beleggingsadviseur te
raadplegen.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

GEN DA VORDEN

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaal tuin.

JULI
17 Avondopenstelling pinetum de

Belten.
18ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
19 HSV de Snoekbaars: jeugdwed-

strijden.
22 VRTC: zomertocht acht kastelen.
24 Avondopenstelling pinetum de

Belten.
25ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
31 Avondopenstelling pinetum de

Belten.



k KEUKENS

L SANITAIR

rr ROI

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

HOljSlAG
l RUURLO

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

Spoorstraat 28

(0573) 452 000

prolink.nl
the internel: professionals

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.
dom*lnragistratl«:

éénmalig fl. 95.- plus fl. 30.- per jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen

Meer info: www.prolink.nl

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel. 0575-441344

Onze seizoensopruiming
start 18 juli 2001.

30%
korting op alle
dames- en herenkleding

met GELE STIP.

ROOSENSTEIN

QUALITY

WEAR

Burgemeester Galleestraat 12 Vorden

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

fel. 0545-272795
• WoM (Old.)

M. 0314-683319

Bi1 is uw hans

ricTjè de vloer die jarif f n, jaar utt probleem-
röpa Parket combfneert óp unïeke wïjze al

Daardoor reVeren wij een voortreffelijke kwaliteit tegen

• al 35 Jaar toonaangevend
|Pn plakken, Overal 149,95 bij Ons • toreed assortiment parket en

_ laminaat om zelf te leggenrif
.Grcrfch planken

ƒ 03,95 m'

Larnmaat
mat ƒ 18,95 m'

' LameYparket tot 50% korting

EUROPA
RKET

sinds 1967
Bremstraat 23, 7161 CD Neede

Tel. 0545-292907

Vraag in de winkel naar
de actlevoorwaarden

Open: dl. t/m vrij. 9.00-17.00 uur, zat 10.00-16.00 uur
www.europaparket.nl

OLIE
BESTELLEN!

Vlotte levering
en scherpe

prijzen

JfM
WEULEN KRANENBARG

Ruurloseweg 45-47, Vonden, tel. 0575-551217

v.o.f .

o o r s t e e n vee g bed r i j f

em
Tel. 0314-622267

s c h o o

Zei h
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

" Tuinmeubelen*
o.a. hout • kunststof • metaal • aluminium

korting 10 t/m 25%

Kussens*
korting 10 t/m 40%
* aanbieding geldt alleen voor de in voor-
raad zijnde meubelen en kussens
dus OP = OP

(geldig gedurende de gehele maand juli)

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462139
Telefax 0575-462205
e-mail: goosreng@tref.nl

HOE KUNT U INSCHRIJVEN VOOR DE FIETS4DAAGSE "DE ACHTERHOEK"

De 'Koga-info-tent'
van de fietsvierdaagse

"De Achterhoek" is aanwezig op het
terrein van HCR 't Langenbaergh in het
centrum van Laren (Gld). Hier kunt u

7, 8, 9 en 10 aug. 2001 zich inschrijven op 4, 5 en 6 augustus.

Fim

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

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. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

Contactjes?

Het cement tussen
vraag en aanbod!

VASTGOED
Henk Loman
Vierakker
Tel. 0575-441331

Te koop gevraagd:
• Melkquotum op pachtbasis
• Volgemolken melk op pacht-

basis voor het melkjaar 2002-
2003

• Leasemelk
• Complete melkveebedrijven

incl. vee
• Varkens en zeugenrechten
• Pluimveerechten



V

HOESLAKENS
& LAKENS

Jersey hoeslakens
mooie kwaliteit en keuze uit maar liefst l b kleuren
] 00% katoen
90/200 van 24,95 nu 17,95
90/220 van 27,95 nu 19,95
140/220 van 34,95 nu 27,95
160/180x200 van 44,95 nu 37,95
190/220 van 54,95 nu 47,95

Lakens
Cinderella Lakens
1 00% katoen
160/260 van 37,35 nu
200/260 van 54,95 nu
240/260 van 61,60 nu

29,95
39,95
49,95

Lahensets van Dommelin
1-persoons van 99,95 nu
2-persoons van 139,95 nu
lits-jumeaux van 169,95 nu

69,
79,
89,

* Gladde hoeslakens
/ 00% katoen
Eenmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren.

van 23,95
van 25,95
van 29,95
van 33,95
van 43,95
van 44,95
per 2 stuks

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

14,95
15,95
19,95
23,95
33,95
34,95
11,95

80/200
90/200
90/220

140/200
160/200
180/200
Slopen

waterbedhoeslahen
183/214 van 49,95 nu 39,95

Katoenen satijnen hoeslahens
90/200 van 55,00

140/200 van 69,95
160/200 van 75,00
180/200 van 79,95

^tretch moltonhoeslahens
i-pers. van 39,50
2-pers. van 54,95
Hts jumeaux van 57,95

nu
nu
nu
nu

39,95
49,95
59,95
69,95

Molton slopen
60/70 2 stuks van 39,95

Waterdichte hoeslahens
90/200

nu 29,95
nu 44,95
nu 47,95

nu 29,95

nu 19,95

l

DEKBED SETS

o.a. de merhen;
Cinderellaf laeem, Boras, Essenza, Linolwt

±5000 stuks
1-persoons, ook extra lang vanaf 29,-
2-persoons vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-
dekbedsets in kinderdessinsvanaf 29,-

KEUKEN
Keuhensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 14,95 nu 9,95

Werk- en vaatdoehjes
In diverse kleuren, van 3,95 per stuk

nu 4 voor 10,00

Theedoeken halflinnen
60/80 cm, van l 1,95 per stuk nu 8,95

Schorten
diverse kleuren, van 29,95 nu 19,95

PLAIDS
100% wollen plaids
In prachtige ruitmotieven
diverse kleuren
130/170 van 99,- nu 69,00

C'

TAFELGOED
Vele maten ronde, vierkante en rechthoekige tafelkleden en dekservetten.

Effen en gedessineerd.

Baddoehen Seahorse
60/1 l O cm, vele kleuren
van 19,95 nu 2 VOOf 29,-

Washandjcs Seahorse
van 4,95 nu 3,95

nu 2 voor 29.-

Elfas rits roual
in 10 kleuren
Handdoek 60/110
van 19,95
Douchelaken 70/140
van 32,50 nu 19,95
Washandje van 4,95 nu 3,95
Castendoekje van 7,95 nu 5,95
Badlaken 100/200
van 69,95 nu 39,95

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,

Diverse gastendoehjes met applicatie
wit, ecru, vanille, rose, lila

2 voor 10,-

Baddoehen met applicatie
50/100
van 16,95 per stuk nu voor 11,95

Gastendoekjes met applicatie
30/50
van 10,95 nu voor 7,95

Washandjes met applicatie
van 4,50 nu voor 3,50

BADMATTEN
hatoen
55/90
60/110
70/140
toilet- of bidetmat

Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-altergisch.
van 29,95 nu 2 voor 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met'Luxere!' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,- nu 2 voor 79,-

Eendenveren kussen
van 69,- voor 59,- nu 2 voor 89,

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 79,- voor 59,- nu 2 voor 99,-

15%donshu$sen
stevig en toch zacht
van 119,- nu 79,-

30% donshussen (dons/veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,- nu 99,-

Nehsteunkussen
van 149,- nu 99,-

van 69,- nu 39,-
van 94,50 nu 49,-
van 125,- nu 59,-
van 53,50 nu 29,-

Ooh synthetische matten met/linke hortingen

Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen
in wit, ecru, geel, lila en donkerblauw,
in de maten M, L, XL en XXL nu v.a.39,95

Zachte velours damesbadjas
vanille & ecru van 129,- nu 69,95

Dames en heren badjassen
in een mooie l 00% katoenen badstof
in 8 kleuren van 129,- nu 89,95

300 badjassen met kortingen
van 30 tot 50%

LIVING COLOURS
Sublieme kwaliteit en 1 00% katoen

1 -persoons van 1 39,- nu v.a. 49,95
2-persoons van 199,- nu v.a. 59,95
lits jumeaux van 229,- nu v.a. 79,95

STRANDLAKENS
Velours, strandlahen
100/200
effen kleuren van 59,95

Witte Lietaer strandlahen
70/200
Vanille/blauw van 54,95

Kinderstrandlahens
70/140
diverse printen

nu 39,95

nu 29,

v.a. 14,95

DEKBEDDEN
Donzen dekbedden
Domen dekbed met een vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
1-persoons 140/200 van 299,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 399,- nu 279,-
l itsjumeaux 240/200 van 469,- nu 319,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Domen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
65% eendendons. In carré gestikt.
140/200 van 499,- nu 279,
2-persoons 200/200 van 699,- nu 399,-
l i t s j u m e a u x 240/200 van 799,- nu 449,-
Ook leverbaar in extra lang ( l -pers . + l i ts j.)

Domen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
90% eamendons en 10% kleine veertjes, in carré
gestikt.
1-persoons 140/200 van 599,- nu 379,-
2-persoons 200/200 van 899,- nu 499,
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,-
Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet. Zomerdehbedmeteen
vulling van katoen en een 100% katoenen tijk.
1-persoons l 35/200 van 99,- nu 59,-
extra lang 135/220 van 109,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- nu 99,-
l i ts jumeaux 240/200 van 199,- nu 119, -
extra lang 240/220 van 229,- nu 139,

Zomerdehbed met een vulling van 60% wildiijde,
40% wol en een katoenen tijk. Heerlijk koel.
1-persoons 140/200 van 129,- nu 79,-
2-persoons 200/200 van 199,- nu 129,-
l i ts jumeaux 240/200 van 229,- nu 149,-
Ook leverbaar in extra lang ( l -pers . + l i ts j.)

Zomerdehbed met een vulling van 90% dons en
een katoenen tijk. Lichtgewichten heel soepel.
1-persoons 140/200 van 129,- nu 149,-
2-persoons 200/200 van 199,- nu 199,-
l i t s j u m e a u x 240/200 van 229,- nu 239,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed. Zomerdeel met 100%
zijdevulline, winterdeel met 100% scheerwol
vulling en oeide met 100% katoenen tijk.
1-persoons van 299,- nu 199,-
2-persoons van 439,- nu 299,-
Lits j u m e a u x van 499,- nu 399,-
Ook leverbaar in extra lang ( l-pers . + l i ts j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. -t- lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 259,- nu 179,-
l i t s j umeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Nu klamboes
in diverse kleuren

Deventer

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816 Voetgangers-
gebied

Rabo Bank
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