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Uitreiking hoofdprijs EK krant
(DutchPC-electronics)

'Bennie Mentink overhandigt de hoofdprijs'

Vorige week maandag heeft
DutchPC-electronics de hoofd-
prijs, die was verbonden aan de
EK reclamekrant, uitgegeven
ten tijde van het europees kam-
pioenschap voetbal, uitgereikt.

De gelukkige die uit de vele inzen-
dingen werd getrokken was de
familie Stoelhorst aan de Steege in
Vorden. Bennie Mentink van de
firma DutchPC-electronics te
Vorden, overhandigde de familie

Stoelhorst een professioneel voet-
balspel. Bovendien bloemen voor
mevrouw Stoelhorst. Voor de ove-
rige inzenders, het juiste aantal
ballen dat geteld moest worden
bedroeg 21.

Zomerfeesten staan op punt van beginnen
Vorige week konden de inwo-
ners van buur- gemeente Hen-
gelo op de kermis genieten van
de zogenaamd "Kick Down",
een luchtschommel met een
hoogte van 22 meter en die
plaats biedt aan zestien perso-
nen.

Vanaf donderdag 22 juli kunnen
de Vordenaren en de toeristen , tij-
dens de zomerfeesten, die tot en
met zaterdag 24 juli worden ge-
houden, een reisje door de lucht
maken, want dan vormt deze
"Kick Down" een onderdeel van de
kermis in het achtkastelendorp.
Behalve kermis en vertier in onder
meer de plaatselijke horeca staan
er tal van evenementen op het pro-
gramma.

Op de openingsdag, donderdag 22
juli, is er tussen 15.00 en 22.00 uur
een braderie, voorts trachten vere-
nigingen met tal van activiteiten
hun clubkas te spekken, er lopen
clowns rond, er zijn limbo dansen
etc. In de feesttent bij Hotel Bakker
de band "Back 4 more" en het Trio
Manschot in De Herberg en DJ
Dennis Hulshof bij "De Rotonde".
Tijdens de zomerfeesten overal
wuivende palmen in Vorden, want
het geheel wordt in Caribische sfe-
ren gehouden.

Vrijdagmorgen 23 juli staat de Vor-
dense weekmarkt eveneens in het
teken van de Zomerfeesten. S' mid-
dags kermis met speciale aanbie-
dingen. Vrijdagavond country &
western muziek in "De Herberg" en

in de feesttent bij Hotel Bakker "De
grote prijs van Vorden", een muzi-
kale wedstrijd waarbij zeven regio-
nale bands het tegen elkaar opne-
men. Zaterdagmiddag 24 juli 'feest'
voor de kinderen. Dan wordt er van
14.00-17.00 uur in de Dorpsstraat
een kinderbraderie gehouden.
In "De Herberg" vanaf 14.00 uur de
Vordense dartkampioenschappen.
Tussen 14.00 en 15.30 uur Salsa
dansen en swingen met de Brazili-
aan Edson Gomes in het centrum
van het dorp. Zaterdagavond vanaf
20.00 uur in de feesttent bij Hotel
Bakker het " Vordense Songfesti-
val". In "De Herberg" is er die
avond een Carribean Party met
"Ready 2 Go". Zie voor uitgebreide
informatie de Zomerkrant (bijlage
"Contact" van afgelopen week).

Staringavonden met vernieuwd programma
In de Wildenborch worden dit
jaar weer twee Staringavonden
gehouden.

Donderdag 29 juli en 5 augustus.
Het programma is vanaf dit jaar
wat anders van opzet dan in de af-
gelopen jaren. De Staringavonden
beginnen om 19.30 uur in de Wil-
denborchse Kapel aan de Kapelweg
1. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Na ontvangst in de Kapel worden de

tuinen van het prachtige landgoed
bezocht. Onder leiding van de tuin-
lieden ontvangen de deelnemers
veel informatie over de tuinen. Een
unieke gelegenheid om kennis te
maken met deze prachtige tuinen
die normaal niet voor het publiek
toegankelijk zijn. Bij terugkomst in
de Kapel wordt de bezoekers eerst
een kop koffie met koek aangebo-
den. Hierna volgt een optreden van
het duo "Marianne en Hendrik". Zij

brengen verhalen sketches en lied-
jes met natuurlijk veel aandacht
voor het leven en werk van de be
kende dichter Staring. Na een korte
pauze wordt een prachtige serie di-
a's vertoond over de Wildenborch
en haar natuurschoon rijke omge-
ving. Toegangskaarten zijn in voor-
verkoop verkrijgbaar bij het VW
kantoor aan de Kerkstraat l b in Vor-
den en zo lang de voorraad strekt 's
avonds aan de zaal.

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

Programma Berenddag rond
Zoals bekend heeft Vorden
sinds twee jaar een kinderfiets-
route "In de sporen van Berend"
genaamd. Op de fiets en gewa-
pend met een Berend- rugzak
gaan kinderen dan terug in de
Middeleeuwen.

Zij volgen de sporen van de achtja-
rige Berend van Hackfort die rond
1500 écht op kasteel Vorden en
kasteel Hackfort heeft geleefd. Op
woensdag 4 augustus is er op de
pleisterplaatsen van deze route
nog meer te doen. Bij de VW in
Vorden wordt tussen 9.30 en 11.00
uur het startsein gegeven voor een
speciale Berenddag. Zoals te doen
gebruikelijk kan bij de VW het
routepakket aangeschaft worden.
Op deze dag wordt er "ergens"
middeleeuwse muziek gespeeld en
wellicht ontmoeten de deelnemers
onderweg Berend zelf! Voorts is er
een fotowedstrijd. Er worden foto's
van verklede ridders en jonkvrou-
wen gemaakt. Het is leuk als de
kinderen verkleed komen, maar
net als anders maken "verkleedkle-
ren "deel uit van de route. Aan het
eind van de dag wordt de mooiste
foto bekroond met een prijs. Kinde
ren kunnen deze dag een schild
met hun eigen wapen beschilde-
ren. De molen van Hackfort is deze

dag eveneens geopend, bovendien
geeft de molenaar demonstraties.
Er zijn echte ridders in gevecht. De
ridders geven de kinderen heel
graag les in zwaardvechten. Aan
het eind van de dag (tussen 15.00-
17.00 uur) wordt deze Berenddag
op spetterende wijze bij kasteel
Vorden afgesloten. Daar voeren
kinderen een scène op uit één van
de boeken over Berend van Hack-
fort, geschreven door Martine Let-
terie. Onder leiding van Lotte van
Dam wordt deze scène een week
voor Berenddag ingestudeerd. Ook
wordt er tijdens deze afsluiting
door een heuse valkenier een roof-
vogelshow gegeven. Hij toont ver-
schillende roofvogels in hun
vlucht. De ridders verzorgen een
schijngevecht, terwijl de kinderen
middeleeuwse spelletjes kunnen
doen en kunnen zij ringsteken of
een rondje rijden op een pony. De
Herberg en de Rotonde zorgen er-
voor dat er iets gedronken kan wor-
den. Deze afsluiting is voor ieder-
een gratis toegankelijk. Deze Be-
renddag wordt mogelijk gemaakt
door Gelderland Cultuurland, de
Stichting Lezen, de gemeente Vor-
den en door verschillende plaatse-
lijke sponsoren. Voor verdere infor-
matie kan men terecht bij de VW
Vorden (0575) 55 32 22.

Zomertocht met 175 deelnemers
De Vordense Rijwiel en Toerclub
'De Achtkastelenrijders' organi-
seerde zondag een zgn. "zomer-
tocht", een fietstocht met een
lengte van 40 kilometer.

De deelnemers, waaronder toe-
risten uit Rotterdam, Beverwijk en
Veghel konden zowel in Vorden

(100 deelnemers) en Ruurlo (75)
van start gaan. Ondanks de hevige
regenval van zaterdagavond wa-
ren de paden goed berijdbaar en
kon van enkele fraaie stukjes na-
tuurschoon worden genoten. Op
12 september organiseert de VRTC
"De Achtkastelenrijders" een Na-
jaarstocht.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 juli 10.00 uur ds. C. de Bruine. Na de dienst koffiedrinken.

Hervormde kerk Wich mond
Zondag 25 juli 10.00 uur drs. J. Koudijs (Doetinchem).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 juli 10.00 uur en 19.00 ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Zondag 25 juli 10.00 uur woord- en communieviering nun.v. vakantiekoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 juli 17.00 uur eucharistieviering m.m.v. herenkoor.
Zondag 25 juli 10.00 uur woord- en communiedienst m.m.v. dameskoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
24-25 juli G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarme-
ring en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur. za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg l c, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; Geopend van 12 t/m 31 juli van dinsdag/zater-
dag van 10.00-12.00 uur (middag en avond gesloten).

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0573) 43 84 00.
I'cTsonenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
MaaltijdviTzorging mfo/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraa§ bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpyerlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, ,s[xirt en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraagformulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen,
www.dekringen .nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40. 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 3716 33 (Sjany). Of mail achterhoekigdekringen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0.50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden bij foutieve
plaatsing wel gratis herplaatst.

• Te koop: Gazonmaaier, AT-
CO Royale B24, werkbreedte 60
cm. Th. Leisink, Vorden, tel.
(0575) 55 37 89.

• Heeft u last van wespen? Bel
dan OBS Vorden voor snel weg-
halen, 's Morgens bellen tussen
8.00 en 10.00 uur: tel. (0575) 55
32 83, b.g.g. 0651106955.

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

• Te koop: jonge bruine leg-
hennen. Na 23/7 ook zwarte.
Ten Hagen, Waliënsestraat
178a, Winterswijk, tel. (0543) 51
31 86.

• Ik maak graag een plan met u
om op een gezonde manier af te
slanken, fit te worden of aan te
komen en dit ook onder contro-
le te houden! Inclusief bege-
leiding en advies. Bel Jema
Bruggink (0575) 46 32 05.

• Woensdag 4 augustus: Be-
renddag Vorden, start bij de
WV van 09.30 tot 11.00 uur.

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Tel. (0575) 51 74
06ofinfo@utz.nl.

• Gezond en met een betere
conditie de zomer in. Dat kan
door Herbalife. Jarenlang erva-
ring om u te helpen. Voedings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
Warnsveld, tel. (0575) 52 23 26.

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

VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.
Telefoon (0575) 44 13 31
www. loman-vastgoed.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Verrassend vernieuwd

De Groenteman Vorden
Lekker wokken...
Broccoli Tomaat mix
500 gram

Easy wokking...
Woksaus
kuipje 15.9

Chiquita bananen 1?9

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

IEDEREEN FIJN VAKANTIE OF VERBLIJF IN ACHTERHOEK!

ij Besse//>?>f

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Het is vakantie!
Vlaai van de week:

Bosvruchtenvlaai

6-8 stukken € 5.95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren broden € 4.0O

Weekendaanbiedingen:

Tropische vruchtencake

lekker f ris en frurtig € 3.5O

Krenten wegge s plakken

Ouderwets lekker € l «75

Dagmenu's
21 t/m 27 juli 20O4

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 21 juli
Tomatensoep / spies de rotonde met gebakken aardappelen en
groente

Donderdag 22 juli
Buffet "Cariben" € 12.50
Vrijdag 23 juli
Urker vispot met aardappelen en groente / pudding met saus en
slagroom

Maandag 26 juli
Champignonsoep / Zuricher kipgeschnetzeltes met rösti aardappe-
len en groente

Dinsdag 27 juli
Wiener schnteel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

U Kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (O575) 56 15 19.
Ook a la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon, catering,

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

TKMARK3L!
Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Half om half gehakt
Met zout en kruiden
500 gram 2.50 kilo

Runderbloemstuk
500 gram

Peperroomreepjes
Panklare bakschotel
8-10 minuten bakken 500 gram

4jo
385

3J5

Grillworst
Naturel of met ham en kaas
per stuk 2«

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

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

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

Kijk
voor

nieuws
ook
op:



Op 4 juli 2004 is onze prachtige zoon geboren

Tjibbe
Johannes Marinus

Zoon van:
Vincent Colenbrander en
Marije Kordes

Hertogstraat 114
6511 SE Nijmegen

Jacco Woltering

25-8-74 t 22-7-'94

Frank & Susan

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

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 567 54 67 88 / 06 20247581

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat tijdens
het beoefenen van haar zo geliefde sport totaal onver-
wacht is overleden mijn lieve zorgzame echtgenote,
onze moeder en schoondochter

Lucia Kleine-Stapelbroek

in de leeftijd van 42 jaar.

Henk Kleine
Max
Kim

Gert Kleine
Gerda Abbink

19 juli 2004
"De Bleuminkmaat"
Bleuminkmaatweg 2
7251 MS Vorden

Lucia is thuis, alwaar gelegenheid is om afscheid te
nemen op donderdag 22 juli van 18.00-20.30 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 23
juli om 16.00 uur in crematorium Twente, ingang Zuid,
aula 1, Usselerrietweg 40 te Enschede.
Na afloop kunt u de familie condoleren in de ont-
vangkamer van het crematorium.

Samen...
Deel van ons geheel

We staan niet altijd stil
Bij het woordje "samen"
Maar het is een groot gemis
Als "samen" uitje leven is.

Uw blijk van medeleven, in welke vorm dan ook, na het
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

Drikus Vliem

heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons,
maar ook voor anderen veel heeft betekend. Het was
voor ons een grote steun en zal een dankbare herin-
nering blijven.
Wij betuigen u onze oprechte dank.

Dini Vliem, kinderen en kleinkinderen.

Vorden, 14 juli 2004.

"We hebben de kip
op 't spek gebonden

Mogen we u voorstellen: Wings. Onze
nieuwe Special van gemarineerd kipvlees

met ontbijtspek en ui. Allemaal op 'n spies,
dus lekker makkelijk te bereiden. Extra leuk
is dat ze deze week slechts € 1,50 per stuk

kosten. Daar mag u ons op vastpinnen.

Vleeswarenkoopje

Zeeuws spek 100 gram €

Vleeswarenspedal

Originele Hongaarse
Salami 100 gram €

Keurslagerkoopje

4 Barbecueschijven
en 4 grillworsten samen €
Special

WingS perstuk€

Speciaal aanbevolen

Aardappelsalade soogramC

Weekaanbieding

ShasMck per stuk €

Weekaanbieding

500 gr Varkenslappen
en 4 kippenpoten

4?8

•j 50

1?"

O?8

98
samen

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755)55 1321
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Turf straat 33, Zutphen, Tel. (0575) 512613

Opruiming
NU TOT 60%
KORTING
Kijk nu in onze zomerkollektie!

Vinia Ver a in Z,utphen verrassend,
veelzijdig en vrouwelijk!

Het plaatselijk

nieuws m

Weekblad

Contact

verhoogt de

waarde

van uw

advertentie!



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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Gemeente, De Stiepel Sensire en Sutfene stellen gezamenlijk
nota 'Zelfstandig wonen in Vorden; Vanzelfsprekend!' op
Doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen

Het huidige woonaanbod voor ou-
deren voldoet niet meer aan de
vraag. En dat moet veranderen.
Steeds meer ouderen willen zo
lang mogelijk zelfstandig wonen.
Nederland vergrijst bovendien
snel. Ook gehandicapten en ande-
re mensen met een functiebeper-
king worden gestimuleerd om
zelfstandig te gaan wonen, buiten
de reguliere instellingen. Door die
ontwikkelingen neemt de behoef-
te aan passende woningen en een
geschikte woonomgeving om zelf-
standig te wonen de komende
jaren snel toe. Belangrijke voor-
waarde daarbij is de aanwezig-
heid van zorg- en welzijnsdien-
sten en voorzieningen als win-
kels, openbaar vervoer etc. in
dezelfde wijk of buurt. Daarnaast
zou er in de omgeving dan ver-
pleeghuiszorg moeten zijn voor
als zelfstandig wonen echt niet
meer mogelijk is. Op dit moment
is de zorg in ons land nog nauwe
lijks op deze manier geregeld. Dat
geldt ook voor Vorden. Om echter
in te kunnen spelen op deze ont-
wikkelingen, vinden de gemeente
Vorden, woningcorporatie De Stie-
pel en zorgaanbieders Sensire en

Sutfene het belangrijk nu geza-
menlijk actie te ondernemen. In
eerste instantie door samen met
het beleidsplan 'Zelfstandig
wonen in Vorden; Vanzelfspre-
kend!' te komen.

In dit ontwerp-plan, dat vanaf
vandaag ter inzage ligt zodat u
uw mening kunt geven, is een
gewenst toekomstbeeld weergege-
ven en concrete handreikingen
om projecten op het gebied van
woningbouw, welzijn, diensten
en zorg te realiseren. Belangrijk-
ste doel is dus ouderen en men-
sen met een beperking zo lang
mogelijk zelfstandig te laten
wonen. De nota is mede dankzij
een groot aantal inwoners tot-
standgekomen. Onder ruim 600
Vordenaren in de leeftijd van 50
tot 80 jaar is een enquête ver-
spreid. 66% heeft de uitgebreide
vragenlijst ingevuld en aan de
hand daarvan werden hun
wensen en behoeften duidelijk.
Zij lieten daarmee zien het van
groot belang te vinden dat hun
mening wordt gehoord. De uit-
komsten zijn meegenomen in het
beleidsplan. Daarnaast is het

bestaande beleid van de vier in-
stanties geanalyseerd.

Naast de veranderde vraag naar
zorg (zo lang mogelijk zelfstandig
wonen heeft steeds meer de voor-
keur boven het wonen in regulie-
re instellingen), vormt de grote
behoefte aan verpleeghuiszorg in
Vorden aanleiding voor het ont-
wikkelen van gezamenlijk beleid.
Voor het realiseren van verpleeg-
huisplaatsen zijn onder meer gro-
te gezamenlijke investeringen
nodig. Dan is het belangrijk dat er
een gemeenschappelijk beleids-

plan bestaat met een toekomst-
visie waarin zo'n voorziening
past.

Geef uw mening over het plan

Het ontwerpplan "Zelfstandig wo-
nen in Vorden; Vanzelfsprekend!"
ligt van 21 juli tot 31 augustus ter
inzage'in het gemeentehuis (units)
van Vorden. U kunt uw zienswijze
binnen deze termijn schriftelijk
indienen bij burgemeester en wet-
houders of mondeling bespreken
met een van de medewerkers van
de sector samenleving.

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

Gemeenteraadsverkiezingen Bronckhorst op
17 november 2004

Informatie voor politieke groeperingen

Zoals we vorige week al berichtten, is de verbouwing van sporthal 'tjebbink in
volle gang. De werkzaamheden verlopen volgens planning en het is de bedoeling
dat de sporthal op 23 augustus (met de start van het nieuwe schooljaar) weer
open gaat. Op de foto ziet u de uitbouw die achter de kantine wordt gerealiseerd
voor onder meer opslag.

Onlangs stemde de Eerste Kamer in
met het wetsvoorstel voor de herin-
deling in de Achterhoek, Graaf-
schap en üemers. Dit betekent dat
vanaf l januari 2005 Hengelo Gld.,
Hummelo en Keppel, Steenderen,
Vorden en Zelhem in de nieuwe
gemeente Bronckhorst opgaan. Om
die reden zijn gemeenteraadsverkie-
zingen noodzakelijk. De gemeente
Zelhem is aangewezen als organi-
serende gemeente en als verkie-
zingsdatum is 17 november 2004
vastgesteld.

Registratie politieke groeperin-
gen (uiterlijk.- 23 augustus a.s.)

De bestaande gemeentelijke regis-
ters van de gemeenten Hengelo Gld,
Hummelo en Keppel, Steenderen,
Vorden en Zelhem worden opge-
heven. Dit betekent dat alle daarin
opgenomen namen van politieke
groeperingen vervallen. (Let op: het
gaat hierbij alleen om plaatselijke
partijen en niet om groeperingen
die geregistreerd zijn voor de ver-
kiezing van de leden van de Tweede
Kamer of Provinciale Staten, zoals
bijvoorbeeld CDA, PvdA, etc).

Voor de verkiezing van de leden van
de raad van de gemeente
Bronckhorst kan een politieke
groepering aan het centraal stem-
bureau van de gemeente Zelhem
verzoeken, de naam waarmee zij op
de kandidatenlijst wil worden
vermeld (opnieuw) te registreren
(niet meer dan 35 letters of andere
tekens). De groepering moet wel
een vereniging zijn met volledige
rechtsbevoegdheid en de naam
moet dus niet al bij het centraal
stembureau voor de verkiezing van
de Tweede Kamer of provinciale
staten zijn geregistreerd. Wie een
plaatselijke politieke groepering
voor de komende verkiezing van de
raad van de gemeente Bronckhorst

op 17 november 2004 wil inschrij-
ven, moet het verzoek daartoe uiter-
lijk op 23 augustus a.s. schriftelijk
doen bij het centraal stembureau in
Zelhem.

Voor de registratie moet een waar-
borgsom van € 112,50 worden over-
gemaakt op de daartoe bestemde
rekening van de gemeente Zelhem,
nummer: 2850.10.077 o.v.v. "Waar-
borgsom registratie "naam politieke
partij*". Degene die de betaling ver-
richt, ontvangt een bewijs daarvan.
Na inlevering van een geldige kan-
didatenlijst voor de komende ver-
kiezing wordt de waarborgsom
terugbetaald.

Bij het verzoek aan het centraal
stembureau moeten worden over-
gelegd:
• een afschrift van de notariële

akte waarin de statuten van de
vereniging zijn opgenomen

• een bewijs van inschrijving in het
handelsregister, bedoeld in
artikel 2 van de Handelsregister-
wet 1996

• een bewijs van betaling van
bovenvermelde waarborgsom

• een verklaring van de politieke
groepering met de namen van de
gemachtigde en plaatsvervang-
end gemachtigde.

Tot slot

Alle politieke groeperingen die deel
willen gaan nemen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen voor de ge-
meente Bronckhorst worden ver-
zocht een contactpersoon door te
geven aan mevrouw R. Roelvink,
bureau verkiezingen Zelhem, tel.
(0314) 62 94 55, mailen kan natuur-
lijk ook: r.roelvink@zelhem.nl. Ook
kunt u bij haar terecht met al uw
vragen over de gemeenteraadsver-
kiezing voor de gemeente
Bronckhorst op 17 november a.s.



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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Burg. Galleestraat 42, voor het vernieuwen van een schutting en plaatsen van

zonnecollectoren, datum ontvangst: 8 juli 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Baakseweg l, voor het verbouwen van een bijgebouw, datum ontvangst: 9 juli 2004
• Burg. Galleestraat 6, voor het veranderen van een voorgevel, datum ontvangst:

9 juli 2004
• Gazoorweg 2a, voor het vernieuwen van een woning, datum ontvangst: 9 juli 2004
• Komvonderlaan 6, voor het veranderen van een woning, datum ontvangst: 8 juli

2004
• Spiekerweg l, voor het verbouwen van een boerderij en bijgebouw, datum

ontvangst: 8 juli 2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Baron van der Heijdenlaan 13, voor het vergroten en veranderen van een

woning (met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet)

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Bergkappeweg 2, voor het geheel slopen van een berging- en stallingsruimte

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor de intocht van Sinterklaas op 20 november 2004

tussen 13.00 en 16.00 uur
• Vergunning verleend voor het houden van een pleinmarkt op 12 september 2004

van 11.00 tot 16.00 uur op het plein voor de kerk in Vierakker
• Vergunning verleend aan de heer Klaassen voor het verstrekken van

zwakalcoholische drank op de braderie op 22 juli van 09.00 tot 22.00 uur en een
speldag op 23 juli van 12.00 tot 18.00 uur

• Vergunning verleend voor het verstrekken van zwakalcoholische drank tijdens
het oud- en nieuwfeest in sporthal 't Jebbink op 31 december van 23.00 tot
05.30 uur

• Vergunning verleend voor het verstrekken van zwakalcoholische drank tijdens
de Berend van Hackfortdag op 4 augustus bij kasteel Vorden

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een tentfeest op de parkeerplaats van Dorpsstraat 24 is de

Insulindelaan op 22, 23 en 24 juli of zoveel langer of korter als nodig is
afgesloten voor het verkeer

• In verband met de braderie en kermis in Vorden zijn de volgende wegen van
22 juli 12.00 uur tot 25 juli 02.00 uur afgesloten voor het verkeer:
- de'Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg t/m het kruispunt Zutphenseweg -

Burg. Galleestraat - Raadhuisstraat - Dorpsstraat
- het gedeelte van de Burg. Galleestraat vanaf het kruispunt Molenweg -

het Jebbink tot de Dorpsstraat
- het gedeelte van de Raadhuisstraat van de Burg. Vunderinkhof tot de

Dorpsstraat
- de Dorpsstraat vanaf de Burg. Galleestraat tot de Horsterkamp (van 25 juli

07.00 uur!).
De Kerkstraat is van 20 juli 12.00 uur tot 25 juli 12.00 uur ook afgesloten (m.u.v.
bestemmingsverkeer). Verder geldt op 22 juli voor beide zijden van de Horsterkamp
vanaf de rotonde tot de Vordensebosweg van 11.00 tot 15.00 uur een parkeerverbod.
Een parkeerverbod geldt ook van 20 juli 00.00 uur tot 25 juli 07.00 uur voor het
marktplein. Gedurende de bovengenoemde dagen wordt het verkeer omgeleid via de
Ruurloseweg, Horsterkamp, Rondweg, Zutphenseweg en vice versa.

Welzijnplan 2004 t/m 2006 ter inzage

Het ontwerp ligt van 26 juli t/m 9 september 2004 ter inzage in het gemeentehuis
(unit) van Vorden.

U kunt uw zienswijze op het plan binnen deze termijn schriftelijk indienen bij
burgemeester en wethouders of mondeling bespreken met een van de
medewerkers van de sector samenleving.

Monumenten
Aanvraag v e r g u n n i n g Baakseweg 8
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van
22 juli t/m 4 augustus 2004, op het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis),
voor een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 van Vereniging Natuurmonumenten voor het slopen van
een viertal opstallen op het perceel Baakseweg 8.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen
bij het college van burgemeester en wethouders.

Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders hebben op 20 juli 2004 het ontwerp vastgesteld van
het Welzijnsplan 2004 t/m 2006. In dit ontwerpplan is de visie op het
welzijnsbeleid in de gemeente Vorden voor de komende jaren weergegeven.

V e r z o e k om v r i j s t e l l i n g H a c k f o r t s e iaa n 1
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het verzoek
van de Vereniging Natuurmonumenten om vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het
realiseren van een zorgboerderij op het perceel Hackfortselaan l in Vorden.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen burgemees-
ter en wethouders inspraak en leggen het verzoek met ingang van 22 juli t/m
18 augustus 2004 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek, gedurende de
openingstijden. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan-een ieder zijn
zienswijze (schriftelijk) aan het college kenbaar maken. U kunt tijdens de
openstelling van het gemeentehuis ook met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening over het verzoek van gedachten wisselen

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

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g L a r e n s e w e g 4 e n
K o e k o e k s t r a a t 2
• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, met vrijstelling ex

artikel 19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmings-
plan 'Buitengebied 1982', medewerking te willen verlenen aan de uitbreiding
van een woning op het perceel Larenseweg 4 in Vorden.

• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen
verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1994' voor het bouwen van een
bergruimte op het perceel Koekoekstraat 2, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie S, no. 678, voor een overgang van agrarische- naar woondoeleinden.

De op de bouwplannen betrekking hebbende tekeningen en de ruimtelijke
onderbouwing voor de vrijstellingen liggen met ingang van 22 juli t/m 18 augustus
2004 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek en in het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons kenbaar te maken.

T e r i n z a g e l e g g i n g P a r a p l u b e s t e m m i n g s p l a n p r o s t i t u t i e 2003
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van
22 juli t/m 18 augustus 2004, in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in de
vergadering van 24 juni 2004 gewijzigd vastgestelde Paraplubestemmingsplan
prostitutie 2003.

Dit plan vormt een partiële herziening van alle bestemmingsplannen waarin
bestemmingen zijn opgenomen waarbinnen aan seksindustrie gelieerde
bedrijven/activiteiten zich zouden kunnen vestigen/ontwikkelen. In dit plan is één
zone vastgelegd waarbinnen zich één seksinrichting -onder voorwaarden- kan
vestigen middels een procedure ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat is geweest
zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken kan,
gedurende de genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij
gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

Appel citroen
vlaaii 390590groot

Suikerbrood Witte bollen

25 475
klein

Echte Bakker
VAN ASSELT

6 VOOR 1ï
De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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



Stoelenmatter Gosse Terpstra:
'Het is toch prachtig om met twee handen
iets van een natuurproduct te maken'!

In verzorgingshuis/woonzorgcentmm De Wehme

Overzichtsexpositie
van Ria Wittenberg

Aan de Galgengoorweg ligt, ver-
scholen in het lover, de ver-
bouwde boerderij van Gosse
Terpstra, de man die op zijn vi-
sitekaartje heeft staan "stoelen-
matter en stoksnijder". In de zo-
mermaanden geeft hij elke
donderdagmiddag demonstra-
ties, hoewel het momenteel een
beetje "passen en meten" is,
want Gosse Terpstra is herstel-
lende van een verbrijzelde pols.
Een letsel dat hij opliep toen hij
trachtte een paar pannen op
het dak van zijn werkplaats op
hun plaats te leggen. Hij tui-
melde van de trap met alle ge-
volgen van dien. "Dan zit je
zomaar ineens in de ellende,
maar gelukkig gaat het thans
weer goed met mij", zo zegt hij
goedgemutst.

Over zijn hobby "stoelen matten"
kan hij heel enthousiast vertellen.
"Het is toch prachtig dat je met
twee handen iets van natuurpro-
ducten kunt maken", zo zegt hij.
Hij doet zijn verhaal in genoemde
werkplaats die hij zelf in drie
kwart jaar heeft gebouwd. En han-
dig is hij, zo blijkt, want toen Gos-
se Terpstra jaren geleden zijn hui-
dige woonplek betrok, heeft hij de
boerderij eigenhandig totaal ver-
bouwd. Het is een bezienswaardig-
heid op zich geworden, zowel bo-
ven als beneden leuk ingedeeld en
bovenal ziet het er zeer gezellig
uit.

Het grappige is dat, terwijl Gosse
Terpstra zijn verhaal vertelt, wij
onze aantekeningen op een oude
lessenaar mogen maken. "Deze
lessenaar is meer dan honderd
jaar oud. Hij deed al dienst in de
christelijke school in de Smid-
straat. (Doordat deze school te
klein werd, werd later een nieuwe
school aan het Hoge gebouwd.
Nog onlangs werd het 125 jarig be
staan gevierd, red.) De lessenaar is
toen "ergens" op een zolder te
recht gekomen.

Toen hij op gegeven moment bo-
ven water kwam, heb ik hem "voor
het leven" te leen gekregen en heb
ik hem eerst opgekalefaterd. Als ik
dood ben moet hij weer terug naar
school", zo zegt Gosse Terpstra,
terwijl hij de deksel van de lesse
naar optilt en ons allerlei paperas-
sen laat zien. "Het doet dienst als
mijn administratief centrum", zo
zegt hij lachend.

Intussen heeft hij een handvol bie
zen gepakt en toont hij hoe het
matten van stoelen in zijn werk
gaat. "Kijk, deze biezen groeien
langs de waterkant bij de mon-
ding van de rivier de Elbe. Ze heb-
ben ook een wat zoutachtige
smaak. Ik bestel de biezen bij een
importeur in Genemuiden.

Vroeger kwamen de biezen uit die
streek, nu ook nog wel maar in
mindere mate en verder uit de
Biesbos, de naam zegt het al. In Ge
nemuiden en omstreken mochten
de kinderen in vroeger dagen pas
gaan spelen, wanneer ze een be
paald aantal biezen hadden ge
vlochten. Tegenwoordig worden
de biezen veelal geïmporteerd uit
landen als Duitsland, Hongarije,
Portugal e.d.

LEVEND PRODUCT
Je moet biezen trouwens niet ver-
warren met riet. Riet heeft "kno-
pen" en biezen duidelijk niet. De
biezen worden als een " levend
product" gemaaid, in de maanden
juni/juli worden ze met een soort
zeis afgesneden. Dan worden ze in
het water op bossen gelegd en ver-
volgens op het land gedroogd. Een
jaar later worden ze verkocht en
dan kan het stoelenmatten begin-
nen. Eerst haal ik de zaadpluizen
eraf. Nadat ik de biezen heb uitge
sorteerd rol ik ze in een natte
handdoek.

Ze blijven dan de hele nacht liggen
en daarna begin ik s' morgens de
biezen in elkaar te draaien en
wordt er een streng van gemaakt
(een streng bestaat meestal uit
twee, drie of soms wel zes biezen).
De kunst is om de strengen alle
maal even dik te maken.

In een stoelenmat wordt circa 1,5
kilo biezen verwerkt. In ben onge
veer acht uren met een stoelenmat
bezig. Ik werk niet aan één stuk, ik
doe er twee dagen over. Als ik je
vertel dat een stoelenmat zo' n 45
tot 50 euro opbrengt, dan kun je
zelf wel uitrekenen datje de uren
niet moet tellen", zo zegt Gosse
Terpstra. De interesse voor het
stoelenmatten ontstond bij hem
circa acht jaar geleden. Gosse: "Ik
had op braderieën bij de oude am-
bachten het stoelenmatten gezien.
Leek mij leuk om ook te doen. Ik
had overigens al eens een cursus
mandenmaken gevolgd. Daar was

echter geen droog brood aan te
verdienen. Met de opbrengst van
een mand, kon je de kosten nau-
welijks betalen.

Ik heb het stoelenmatten van ie
mand uit Brummen geleerd. Die
man gaf les in strovlechten en wist
ook hoe het stoelenmatten in zijn
werk ging. Ik heb toen twaalf avon-
den van drie uur les bij hem ge
had, maar dan komt de praktijk.
Het is net als bij het behalen van
een rijbewijs, je weet hoe het
moet, maar dan begint het autorij-
den pas echt. Zo moet je dat met
stoelenmatten ook zien. Eerst
maak je wat voor een kennis, een
buurman , een familielid e.d. Zo' n
beetje tegen kostprijs. Later ben ik
"commercieel" gegaan , zoals dat
zo mooi heet.

Een stoelenmat moet aan bepaal-
de eisen voldoen, het moet stevig
zijn, het moet "body" hebben, dus
"vol" zijn en beslist niet worden
opgevuld met bijvoorbeeld kran-
tenpapier, zoals dat vroeger nog
wel eens gebeurde. Ik krijg regel-
matig oude stoelmatten met het
verzoek ze te vernieuwen en dan
kom je soms van alles in de mat te
gen".

Gosse laat ons een schrift en oude
kranten zien met letters die we
niet kunnen lezen. Het blijkt
Roemeens te zijn. " Zo zie je maar,
iedere stoelmat heeft zo zijn eigen
verhaal", zo zegt Gosse Terpstra
die er ook nog een andere hobby
op na houdt, namelijk het maken
van wandelstokken.

" Bij toeval ontstaan. Ik wandel
veel en dan zie je soms in de bos-
sen dat zich kamperfoelie om een
struik heeft gevlochten. Uiteinde
lijk maakt de foelie de struik dood.
Als ik zulke dingen tegen kom,
vraag ik toestemming om de
struik uit te mogen zagen. Ik laat
het dan 1,5 jaar drogen, daarna
schuren en lakken en je hebt een
unieke wandelstok", zo zegt de
man die maar al te graag wat met
zijn handen maakt."

Ik heb altijd veel aan scouting ge
daan, dan moetje ook alles met je
handen kunnen doen. Vandaar
ook de liefde voor het stoelen mat-
ten. Het is een hoogwaardig am-
bacht en het leuke daarbij is, je
komt met heel veel mensen in aan-
raking", zo zegt Gosse Terpstra.

Ria Wittenberg woont en werkt
in Lochem en is een buiten mens
met een grote liefde voor haar
bloementuin, waar genoeg in-
spiratie te vinden is voor haar
schilderijen in aquarel en acryl
of de vormen voor haar beelden
in gietsteen en brons.

Zo'n twaalf jaar geleden zomaar
begonnen, hier en daar workshops
gevolgd, maar toch grotendeels
autodidact. Zij werkt graag met
heldere kleuren; het moet een vro-
lijke uitstraling hebben.
Het schilderen is een 'must' en een
toevoeging aan haar leven. Zij
heeft vaste exposities, zoals de

Kerstfair bij tuincentrum Hane
veld in Laren, en een wachtkamer
bij een tandarts en een dierenarts
vrolijken op met haar werk (of het
helpt is een ander verhaal!).

Voor de jaarlijks terugkerende
Kunstroute van Lochem is ze deel-
nemer met zoveel mogelijk nieuw
werk.

Een wedstrijd van Vara's Vroege
Vogels, Stichting Aarde en het Gel-
ders Landschap resulteerde in het
plaatsen van een schilderij in een
ansichtkaartenboekje. Men kan
haar expositie bekijken van 17 juli
tot en met 30 september 2004.

Glas-in-loodwerk expositie
in bibliotheek verlengd
De expositie van Cony de Wit
uit Baak die momenteel in de
Vordense bibliotheek wordt
gehouden, is verlengd tot 28
augustus. Zij exposeert zeer
gevarieerd glas-in-lood werk
voor de ramen van deze open-
bare bibliotheek.

Het werk van Corry de Wit heeft
de frisheid van iemand die er nog
maar enkele jaren mee bezig is en
niet de ambitie heeft om er haar
beroep van te maken. Dat wil niet
zeggen dat er niet nog heel veel
moois onder haar handen zal ont-
staan. Haar bronnen van inspiratie
kunnen een gedichtje zijn, een
zin, een verhaal.

Maar ook haar stappen op het
moeizame pad van nader zelf in-
zicht. Voor dat laatste gebruikt zij
graag de cirkel als "raamwerk". De
cirkel die voor haar onder meer de
samenkomst van begin en einde
betekent. Die de omheinende
structuur is voor het immense
aantal puzzel stukjes binnen de
mens. De fascinatie die zij daar-

voor heeft komt zij net zo hard te
gen bij dit glazeniers werk als bij
haar werk als Marcos therapeute.
Zij werkt graag met symbolen:
handen die naar elkaar reiken( het
principe van het gelijktijdige ge
ven en ontvangen), Ying en Yuang.
Een vogel die de straffe cirkel met
zijn snavel doorbreekt. Een enkele
rebel in een stroom van vissen. Me
nig symboolwerk vraagt pm uitleg.
Zij wil heel veel in een enkele cir-
kel vervatten.

Naast dit "zwaardere "werk toont
zij prettig aandoend decoratief en
vriendelijk werk: bloemen, een
vlinder in de wei.een ernstige uil
of een ongecompliceerde prinses
op de erwt.

Het is raadzaam om in de Vorden-
se bibliotheek goed rond te kijken.
Vanaf de straat is al een aantal gro-
te raamwerken zichtbaar. Maar
binnen liggen en hangen nog kos-
telijke en intieme verrassingen in
glas- in- lood. Zij zijn te zien tijdens
de openingsuren van de biblio-
theek.

Prachtige overwinning
Arjan Mombarg
Onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg heeft zaterdagavond in
Zwaagwesteinde, onder de rook
van Dokkum, de skeelerwed-
strijd in de 'Univé World on
Wheels' competitie op zijn
naam geschreven.

Een overwinning met een miniem
verschil ( duizendste van een se
conde) op nummer twee Ingmar
Berga uit Hoogeveen, de man die
op dit moment het algemeen klas-
sement aanvoert. "Inderdaad een
verschil dat met het blote oog nau-
welijks was waar te nemen", zo
sprak een verheugde Arjan Mom-
barg. Zo langzamerhand begint
het ere schavot een vertrouwd
beeld te worden voor de Vorde
naar. " De voel mij ook bere goed,
hoewel ik momenteel wel last heb
van mijn buikspieren", zo vertelde
hij zondagmorgen vanuit de auto
onderweg van Groningen naar
Vorden. Arjan: "Erik Hulzebosch
en ik zijn zaterdagavond direct na
afloop van de wedstrijd in Zwaag-
westeinde naar Groningen ver-
trokken. Daar hebben wij over-
nacht en konden wij op de vroege
zondagmorgen in alle rust nog
een poos trainen op het circuit
waar volgende maand de Europese
skeelerkampioenschappen wor-
den gehouden". Arjan Mombarg
probeert daar op drie onderdelen
de Nederlandse driekleur hoog te
houden en wel op de 20 kilometer

lange afvalkoers, de puntenkoers
over tien kilometer en de mara-
thon over 42 kilometer en 195 me
ter. (Meer daarover in 'Contact'
van woensdag 28 juli, red.)
De wedstrijd, zaterdagavond in
het noorden van Friesland, ging
over een afstand van 55 kilometer,
vijf ronden van elf kilometer.
"Hartstikke leuk parcours, je rijdt
door allerlei dorpjes zoals Kollum,
Kollumerzwaag en Zwaagwestein-
de, zeer afwisselend allemaal en
overal veel mensen langs de weg.
In de eerste twee ronden heb ik
keer op keer gedemarreerd. In de
derde ronde bewust wat kalmer
aangedaan om mij toch maar niet
te forceren. Op gegeven moment
een kopgroep van zes man, waar-
onder Ingmar Berga en ik zelf. Met
nog ongeveer dertien kilometer te
gaan sprong Ingmar Berga weg. Ik
gelijk er achteraan. We hebben
toen samen de resterende kilome
ters gereden. Beurtelings op kop,
een perfecte samenwerking. We
pakten een minuut voorsprong op
het achterblijvende groepje en
zelfs twee minuten op het peloton.
Pal voor de finish een gladde
bocht, het was namelijk halverwe
ge de race gaan regenen, Ingmar
en ik gingen de bocht "vol" in. We
konden maar net voorkomen dat
wij er uitvlogen", zo zegt Arjan
Mombarg. Wat volgde was een
bloedstollende finish met uitein-
delijk Arjan als winnaar.
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KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten

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

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

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

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

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

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

Decorsign websolutions & computers

DEfORSiGN
websolutions & computers

Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onrtprhnnri PP Rpnaratip

Netwerken

Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

'n "uur'0 9ra*'s geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

Ontwer en realisatie internetsites

Weevers Net

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

WeeversS

' INC; ƒ ƒ nisi o i n

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger!.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteen voeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

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

TEGELHANDEL
mullcf-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Tonny Juftiërfs
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Dance kelder: Schuimparty

REA'S 1OO% FUN
WWW.WITKAMP.COM
Boliliiis opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerv/eg • De Kei 21:50

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

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

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

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

Damesafdeling
o.a. Basler, Delmod, Gerry Weber,
Rosner, Claudia Strater, Esprit
Frankenwalder, Gardeur, Zerres

150 blazers van 99,95 tot 299,00 nu allemaal € 69.95

350 broeken van 69.95 tot 159,95 nu allemaal € 45,00

160 rokken van 79,95 tot 159,95 nu allemaal € 45,00

Herenafdeling
o.a. McGregor, Arrow, Camel
Collection, New Bondstreet, Brax

100 broeken van 79,95 tot 119,00 nu allemaal € 49,95

240 overhemden van 49,95 tot 99,95 nu allemaal € 25,00

OPRUIMING

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

Contactjes?
Het cement

tussen

vraag en aanbod!



Braderie in Wichmond:
heet, nat en droog!!

"Het is me toch wat. De afgelo-
pen weken 90 procent minder
omzet vanwege de regen en
vandaag hetzelfde verhaal, met
dit verschil, geen omzet vanwe-
ge de hitte. Ach, zo gaat het, ik
word er niet anders van. Ik loop
wat rond, maak een praatje met
collega's. Voor de meeste men-
sen trouwens wel prettig dat de
zon nu schijnt. Voor een brade-
rie zijn de meest ideale weer-
somstandigheden 20 tot 22 gra-
den en droog weer", zo zegt
Jaap Donkers van "Donkers Ge-
reedschappen" uit Drachten.

Hij woont in Drachten en reist in
de zomermaanden zeven dagen
per week heel Nederland door. Hij
vertelt zijn verhaal deze zaterdag-
middag in de Dorpsstraat in Wich-
mond waar (en ook in de Hackfor-
terweg) dit weekend gedurende
twee dagen een braderie en vlooi-
enmark werd gehouden die werd
georganiseerd door de biljartclub
KOT uit Wichmond.

Jaap Donkers kon op dat moment
niet bevroeden dat hij zaterdag-
avond en al zijn collega's tijdens

onweersbuien bijna 'weggespoeld'
zou worden! Het was deze zater-
dagmiddag dan ook zeer rustig op
de braderie.

De wel aanwezige bezoekers kuier-
den op hun gemak langs de diver-
se kramen en stonden in de Hack-
forterweg een poosje stil om te kij-
ken naar de optredens van de
Warnsveldse Country Dancers. De
groep telt circa 80 leden en treedt
in de zomermaanden een keer of
zeven op. Bij de dames van de Wel-
fare van het Rode Kruis kon men
voor weinig geld en voor het goede
doel, allerlei truitjes, kleedjes en
onder meer poppen van Ernie en
Bert kopen.

Wat opviel op deze braderie, de
grote variatie sieraden (kettingen,
ringen, armbanden e.d.) die de
standhouders voor het publiek
hadden uitgestald. Ook op de
vlooienmarkt: uitzoeken maar;
potten, pannen, boeken, lang-
speelplaten, schalen en borden in
de bekende Delftsblauwe kleuren.
Erica uit Honduras had een stand
met mini trommels, truien, tassen
en poppetjes. Zij woont thans in

Amsterdam. "Mijn echtgenoot
Louis komt uit Equador en past
momenteel thuis op de kinderen.
Het wordt niets vandaag, gelukkig
heb ik gisteren (vrijdag) in Emmen
wel goede zaken gedaan," zo zegt
ze, terwijl ze zich zeer dankbaar
toont als een passant nog wat spul-
letjes bij haar koopt.

De standhouder met een uitgebrei-
de collectie CD' s en DVD' s van al-
leen maar Hollandse artiesten zit
rustig op een kruk op klanten te
wachten. Onderwijl schalt de ene
na de andere hit uit de muziek-
boxen. Liedjes met titels als " Blijf
je de hele dag bij mij" en "Heb je
even voor mij". Aan dovemans-
oren gericht, want de mensen ble-
ven niet en hadden ook 'niet even'.

De meeste bleven wel, maar dan
waarschijnlijk thuis op het terras.
Gelukkig was er nog "the day af-
ter" ( zondag ) de tweede dag van
de braderie met aanmerkelijk be-
tere omstandigheden voor de
standhouders en publiek. Het
bleef gelukkig de gehele zondag-
middag droog dus "eind goed, al
goed"!

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

Nederland b. v. Spaar/Pensioenen

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



In onze Oh
schijnt weer
de zomerzon!:*

VLEES:

Oh GEHAKT
CORDON BLUE
kilo nu

Oh RUNDERVINKEN
kilo nu:

GROENTE:

Oh NECTARINES
MAND KG
nu

PREI
kg nu

ZUIVEL:

Oh AMBACHTELIJ
YUtmUn l diverse smaken
beker 500 gr nu:

Oh FILET AMERICAIN
BAKJE 150 GRAM
kg van 11.90 NU:

KRUIDENIERSWAREN:

PRINGLES diverse smaken
koker 170 gram a 1,69 NU: 3 KOKERS HALEN

2 KOKERS BETALEN
LOTUS KEUKENPAPIER
pak 6 rol
van 4.76 voor

GALL^GALL B M O L E N H O E K
BOLS jonge jenevernrfles NU:

DE WINKEL HOEK

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

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VA N HENGELO

De woonwinkel
van Warnsveld

artikelen
DMC borduur haakgarens • handwerk-

ffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen

Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens

Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

ff* interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP • TECHNIEK • VEILIGHEID

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Wegens vakantie

gesloten
van 26 juli t/m 31 juli

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

De Vordense Tuin
Raadhuisstraat 11,7251 AA Vorden • Te/. (0575) 55 52 22

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Grote Prijs van Vorden en songfestival:

Muzikaal spektakel in Vorden

Naast het Songfestival organiseert De Vordense dialectband Kas Bendjen dit jaar ook de Grote Prijs van Vorden

Met de Grote Prijs van Vorden
en het songfestival hebben de
Vordense Zomerfeesten twee
absolute kaskrakers in huis.

Vrijdagavond 23 juli strijden ze
ven bands uit de regio tegen elkaar
voor een plek op het hoogste podi-
um en op zaterdagavond 24 juli
maken de 15 deelnemers van het
songfestival hun opwachting. Bei-

de evenementen vinden plaats in
de feesttent op de parkeerplaats
van Hotel Bakker in Vorden.

Zowel de Grote Prijs van Vorden
als het Vordens Songfestival wor-
den georganiseerd door de Vor-
dense dialectband Kas Bendjen.

Aan het bandjesfestival doen ze-
ven zeer uiteenlopende bands

mee. Absolute publiekstrekkers
zijn waarschijnlijk de plaatselijke
bands Avalanche en Black Cat So-
ciety maar ook de dialectband Op
Drift uit Warnsveld heeft haar spo-
ren in de afgelopen jaren meer
dan verdiend.

Zanger en frontman Hans Krab-
benborg van Kas Bendjen zegt over
de Grote Prijs van Vorden: "Het

moet gewoon een gezellig bandjes-
festival worden waar het meedoen
belangrijker is dan het winnen. En
ik denk dat we vrijdagavond een
heel gevarieerd programma heb-
ben. Van rockabilly tot soul." Eén
ding hebben de deelnemers aan
De Grote Prijs van Vorden overi-
gens gemeen. Ze moeten in het
half uur dat ze op het podium
staan allemaal een verplicht num-
mer van The Beatles spelen. De
volgorde van de optredens wordt
pas aan het begin van de avond be-
kend gemaakt en de winnaar van
De Grote Prijs van Vorden speelt
vrijdag 13 augustus in het voorpro-
gramma van het BabyBiggenMeal-
Bal van Kas Bendjen.

SONGFESTIVAL
De tweede editie van het Vordens
Songfestival beloofd weer net zo-
veel spektakel als vorig jaar. We-
derom zal Kas Bendjen alle deelne-
mers muzikaal begeleiden. Vijf-
tien plaatselijke talenten en idols
uit de regio zullen op zaterdag-
avond 24 juli hun opwachting ma-
ken. Behalve het Vordense brand-
weerkorps met YMCA van The Vil-
lage People zijn het allemaal nieu-
we gezichten. "We zijn weer druk
bezig met de repetities", zegt Hans
Krabbenborg van Kas Bendjen. "En
het niveau is minstens zo goed als
vorig jaar." De volgorde van de ar-
tiesten zal pas op de avond zelf be-
kend worden gemaakt.

Warnsveldse formatie Op Drift is vrijdag 23 juli één van de deelnemers
van de Grote Prijs van Vorden '

Prins Bemhard Cultuurfonds Gelderland kent subsidies toe
Het bestuur van het Prins Ber-
hard Cultuurfonds Gelderland
heeft in de maanden maart t/m
juni 2004 garantiesubsidies ver-
leend. De toekenningen vallen
binnen de sectoren: muziek,
theater, beeldende kunst, we-
tenschap, letteren, culturele
vorming, cultuurbehoud en na-
tuurbehoud.

Hieronder staat per gemeente, in
het verspreidingsgebied, aangege-
ven voor welke projecten een bij-
drage is toegekend. Deze toegeken-
de bedragen zijn garatiesubisies.
Dit betekend dat de bedragen op
basis van een afrekening worden
uitgekeerd, dus pas als het project
heeft plaatsgevonden en alleen als
het achteraf nodig blijkt. Voor ap-
paratuur, kleding en instrumen-
ten wordt een percentage van de

kosten toegekend.
ALGEMEEN Het Prins Bernhard
Cultuurfonds is een stichting met
een landelijk bureau en vijftien af-
delingen in de provincies en de
drie grote steden. Het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Gelderland is
één van de vijftien afdelingen.
Door het verlenen van subsidies,
het opzetten van projecten en het
uitreiken van prijzen zet het Prins
Bernhard Cultuurfonds zich in
voor cultuur en natuurbehoud.
Het budget dat het Prins Bernhard
Cultuurfonds Gelderland jaarlijks
te besteden heeft bedraagt onge-
veer 750.000 euro.
Dit geld komt uit diverse bronnen:
de Lotto en de BankGiroLoterij, do-
naties en een collecte die jaarlijks
in mei wordt gehouden. Per jaar
worden door het Prins Bernhard
Cultuurfonds Gelderland ruim

500 projecten gesteund.
Het bestuur van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Gelderland be-
oordeelt vier keer per jaar aanvra-
gen voor financiële ondersteuning
van projecten op het gebied van
cultuur en natuur.
Verzoeken kunnen worden inge-
diend door culturele stichtingen
en verenigingen. Een aanvraagfor-
mulier wordt u op verzoek toege-
zonden of kan via de website
www.cultuurfonds.nl worden ver-
kregen. Subsidie wordt verleend
voor eenmalige en concrete cultu-
rele projecten in Gelderland.
Toewijzingen: LICHTENVOORDE:
Stichting Kerkepaden Zieuwent
1.300 euro. RUURLO: Folkloristi-
sche dansgroep Achterhookse Fol-
kloredansers 2.050 euro. VORDEN:
Stichting Victor de Stuers tentoon-
stelling Peter Blake 1.500 euro.

Bloementuinarrangement

Schilderen is Ideur in je leven
Dit is het motto waarop het
schilderwerk van de Steende-
rense Joffers is gebaseerd.

'DE STEENDERENSE JOFFERS' vie-
ren dit jaar hun 25-jarig jubileum.
Om dit feit extra aandacht te ge-
ven, organiseren de Joffers een fee
stelijke expositie in de Kapel van
Bronkhorst. De opening van deze
Expositie wordt verricht op zater-
dag 24 juli door de heer Bart van
Rooij, wethouder van Steenderen
en aansluitend met een voor-
dracht in Achterhoeks dialect door
mevrouw Dini Hiddink, waarna de
kunstmarkt volgt op het markt-
plein achter de kapel van Bronk-
horst, waaraan samen met de
Steenderense Joffers de volgende
kunstenaars deelnemen:
1. Alice August de Meijer, Tapisse-
rieën; 2. Louis Paardekooper, Gra-
fisch marmerwerk; 3. Ben Hen-
driks, Glasobjecten; 4. Ina Kets, Sie-
raden; 5. Wil van den Hoek, Kera-
miek; 6. Frida Pelgrum-Bargeman,
Hoeden; 7. Marijke den Boer-Vla-
mings, Bronzen beelden; 8. Ria Bak-

ker, Quiltwerk; 9. Ankie van der
Kooi, Zijden bloemen; 10. Marijke
de Kier-Vermeulen, Glaskunst.

Deze schildersgroep bevat vijf da-
mes. Zij kennen elkaar vanuit
Steenderen, alhoewel hun atelier
al sinds enkele jaren naar Zutphen
is verhuisd naar de Laarstraat 45
aldaar. Hun liefde voor tekenen en
schilderen hebben zij ontwikkeld
bij Dr. Willem Brunet de Roche
brune, de in Bronkhorst woon-
achtige kunstschilder, die helaas is
overleden. Zijn visie op de schilder-
kunst, zijn onverzettelijke wijze
van inspireren heeft hen steeds
aangemoedigd. Techniek en stijl,
kleurgebruik en oog voor kunst
waren onderdeel van de interesse
die hij de Joffers tevens bijbracht.
Hij was hun grote inspirator en
leermeester! Sinds geruime tijd
schilderen de Joffers nu bij wisse
lende kunstenaars, zoals Jan Schut
uit Zutphen. Ook volgen zij regel-
matig workshops, waaronder Jessi-
ca Heykoop (Deventer); Doet Boer-
sma (Leeuwarden) en Marja Os-

kamp-Bakker (Geldrop) om ook an-
dere technieken te beoefenen,
waaronder pastelkrijt en acrylverf.
Door die invloeden heeft hun stijl
zich ontwikkeld van impressio-
nistisch tot meer gedurfd en ex-
pressionistisch. Van aquarel naar
olie. Meer lef, grotere penselen,
aangepast verf- en kleurgebruik,
en alweer de 'kunst van het wegla-
ten'! Juist de objecten verfijnen en
vooral suggereren; met één pen-
seelstreek. De schilderijen bieden
daarom voor ieder steeds veel kijk-
plezier.

De Steenderense Joffers zijn:
Diny Boogman, 0575 - 451 323; Rie
ki Hulshof, 0575 - 542 518; Marry
Brentjes, 0316 - 527 703; Tineke
Roorda, 0575 - 451 726; Dinie
Wisselink, 0575 - 451 432.

Meer informatie bij:
Diny Boogman; Koningin Julia-
nalaan 55; 7221 NB Steenderen;
Tineke Roorda; Meidoornstraat 35;
7221 GE Steenderen, email:
sjroorda@xs4all.nl

Nog een laatste kans om te ge-
nieten van bloementuin het
Wilmerink wordt geboden op
25 - 27 en 29 juli als onderdeel
van een bijzonder dagje uit.

De dag wordt begonnen met kof-
fie/thee en iets lekker, waarna de
huifkar u ophaalt voor een idylli-
sche rit die eindigt in de bloemen-
tuin. Na bezichtiging van de tuin
staat de picknick voor u klaar. De

dag wordt vervolgd met een l1/^
uur durende fietstocht door de
prachtige omgeving van Vorden,
die u weer terugbrengt naar het
dorp. Dit is incl. het hierboven ge
noemde eten/drinken, huifkar-
tocht, fietshuur en fietsroute.

Opgave tot daags ervoor 15.00 uur.
Minimale deelname is 12 pers. en
maximale deelname 15 pers. Op-
gave VW Vorden: (0575) 55 32 22.

Ontdek de geur en
de verzorging van Guhl
Guhl biedt voor ieder haartype
specifieke verzorgingsproduc-
ten. Altijd met een bijzonder
heerlijke, natuurlijke geur. Zo-
als de nieuwe aloë vera lijn spe-
ciaal voor droog-onhandelbaar
haar. En bovendien krijg je nu
op www.guhl.nl een persoon-
lijk geur- en haarverzorgings-
advies!

11 X GEUR EN VERZORGING
Guhl voedt, verzorgt en verwent.
Bijvoorbeeld perzik voor normaal
haar of rozemarijn tegen roos.
Maar ook: camelia-olie voor ge-
kleurd haar of amandel-olie voor
beschadigd haar. In totaal heeft
Guhl 11 verschillende lijnen voor
specifieke, dagelijkse verzorging
met een geheel eigen, natuurlijke
geur.

ALOË VERA
Helemaal nieuw in het Guhl assor-
timent is de aloë vera lijn. Als je
wat dikker, van nature vaak krul-
lend haar hebt, weet je dat het he-
laas de neiging heeft tot pluizen,
of droog te worden. Je haar wordt
steeds moeilijker in model te bren-
gen. Voor de dagelijkse verzorging
van dit type haar ontwikkelde
Guhl aloë vera melk haarverzor-
ging. Een geconcentreerde sham-

poo en een aloë vera Glans Balsam
crèmespoeling om dik en krullend
haar weer zacht, glad en glanzend
te maken.

JE TWEEDE NATUUR
Op de internetsite www.guhl.nl
kun je nu ontdekken welke haar-
verzorgingsproducten je precies
nodig hebt en echt bij je passen.
Aan de hand van een snelle, maar
uitgebreide test krijg je online ant-
woord van Guhl. Wat de beste
geur bij je persoonlijkheid is, alles
over je haartype en de complete
verzorging ervan. Dus surf langs
en ontdek je tweede natuur!

SPECIFIEKE PRODUCTEN
Guhl biedt geurige verzorging
voor normaal, langer, grijs haar of
coupe soleil, dof en futloos haar,
anti-roos, normaal tot vet haar, be-
schadigd, droog of breekbaar, ge-
kleurd, droog of onhandelbaar en
voor ouder wordend haar. Specifie-
ke producten voor iedere haar-
wens, met een eigen herkenbare
geur!
Meer informatie op www.guhl.nl
ofbel Guhl consumenteninformatie:
tel. 036 - 549 13 17. Men vindt
Guhl, in de bekende geribbelde
flacons met goudkleurige dop, bij
diverse adressen.



HET GROTE
KASTEELTUINCONCERT

TOT J/ttSfl

IN DE TUIN VAN HUIZE RUURLO
VAN 19.30 TOT 24.00 UUR

Entree € 18,00. Voorverkoop € 15,00. Leden € 10,00.
Kinderen tot 12 jaar, mits onder geleide, € 5,00.
Voorverkoop: VVV-kantoren Ruurlo, Vorden,
Hengelo Gld, Borculo, Eibergen, Groenlo, Lochem,
Zutphen, Doetinchem en Zelhem.
Kassa's open om 18.00 uur op 5 augustus in de kasteeltuin.
Telefonische reserveringen: alleen bij VVV Ruurlo, 0573 - 45 39 26.
Kaartverkoop leden: mevr. N. de Leeuw, 0573 - 45 38 30.

SAMEN VOOR DARFUR

vluchtelingen
van Soedan

Giro 999
S T l C H T l N 8
VLUCHTELING

e
Vluchtelingenwerk

Htttriant www.helpdarfur.nl

Twee 'zonnige' actiedagen
Vrijdag 23 juli en zaterdag 24 juli

KLEDING; Gehele zomercollectie vanaf 25/0 KORTING
o.a. bekende merken Bjornson, Life Line etc.

Bram's Paris spijkerbroek vanaf 2 voor T£ wïjjUO

Tijdens deze 'zonnige' actie dagen krijgt u op alle andere artikelen in
ons assortiment (tuinmeubelen, werkschoenen, waterpartijen etc.)

l \J /U korting * m.u.v. de aanbiedingen

De koffie staat klaar!
Kom deze dagen naar:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • Fax: (0575) 46 22 05
www.goossensatomica.nl

DONDERDAG 22 JULI

STREEKELFTAL

W RUURLO

DE GRAAFSCHAP

AANVANG 19.00 UUR
SPORTPARK 'T RIKKELDER RUURLO

Geef voor vakantieplezier
Ruim 6750 langdurig zieken en gehan- pen om haar vakanties voor zieken en

dicaptengaan met de Zonnebloem op gehandicapten betaalbaar te houden,

vakantie. U kunt de Zonnebloem hel-

Giro 145
Breda de Zonnebloem8

Tel. (076) 564 63 62 www.zonnebloem.nl



Pyromaniac naar tractorpulling
Bovenstaande klinkt een beetje
luguber maar het is wel dege-
lijk de waarheid. Op 7 augustus
komt er echt een pyromaan
naar het Lochem. Zijn naam is
Michel Kooij, afkomstig uit Put-
ten en uitvinder van straalmo-
toren voorziene rijdende crea-
ties die de mens in verrukking
brengen. Natuurlijk is het de
Stichting Tractor Puiling Lo-
chem die Kooij met zijn exoti-
sche creatie naar Lochem haalt.

De 43 jarige Puttenaar is binnen
de tractorpulling wereld vooral be
kend om zijn successen in de Two
Wheel Drive Klasse. Met zijn Miss
Liberty behaalde hij vele titels en
hij was het dan ook die deze cate
gorie in Europa introduceerde.
Maar de techneut wilde meer,
droomde dag en nacht van de
meest waanzinnige dingen. Wil
met een straalmotor aangedreven
fiets over het IJsselmeer scheren,
racen met een snelheid van 145
km in een door gasturbines aange
dreven boot over 's Heren wateren,
kortom deze straalmotorengek
heeft nog veel pijlen op z'n boog.

Zelf denkt hij 236 jaar te moeten
worden om al zijn dromen te ver-
wezenlijken.
Pyromaniac zoals zijn Jet Quad
heet is gebouwd op de basis van de
Miss Lyberty. De motor is een Tur-
bine Rolls Royce die middels eigen
techniek is omgebouwd tot een
echte straalmotor. Ook de wielop-
hanging, het chassis, remstysteem,
en het bodywork komt allemaal
uit eigen keuken. "Mensen van
Rolss Royce R&D die hier op be
zoek kwamen keken hun ogen
uit" vertelt Kooij. "Dit bestond vol-
gens hen niet". De 15 minuten du-
rende show die de eigenzinnige
durfal geeft bestaat ondermeer uit
een 360 graden spin, en een 180
graden Donuts aangevuld met nog
veel meer kunststukjes. De straal-
motor loeit dan op volle toeren ter-
wijl er meterslange vlammen uit
de uitlaat komen. Spanning en
sensatie, niets is Michel Kooij
vreemd. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat hij inmiddels
shows geeft in Engeland, Frankrijk
en Duitsland. Op 7 augustus is het
Mirakel uit Putten te gast tijdens
tractor Pulling Lochem.

Goed bericht over beeldenmuseum
Het toeristenseizoen is in volle
gang en dat is ook te merken in
het Heiligenbeeldenmuseum in
de Antoniuskerk op de Kranen-
burg bij Vorden.

Een museum dat wordt beheerd
door vrijwilligers die met elkaar
ervoor zorgen dat het kerkgebouw
ook in de toekomst blijft bestaan
nu het niet meer als kerk wordt ge
bruikt. Mede dank zij de Vordense
VW die veel mensen op het idee
brengt om dit interessante mu-
seum met zo'n vijfhonderd heili-
genbeelden te bezoeken. Wie het
'gastenboek' doorbladert waarin
bezoekers hun mening geven over
het museum ontdekt niet alleen
Nederlandse, maar ook een aantal
buitenlandse reacties.

'Dette er en fantastisk fier kirke
med utvolige skulpturer', schrijft
een Noorse bezoekster. 'Herzlichen
Dank für die nette Begleitung'

prijst Sylvia Geschke uit Eichstedt
(Dts) de gastvrouwen/heren.
"Besondere dank vir 'n betekenis-
volle geleentheid om te wonder en
te bid', vertelt ons een gast uit Zuid
Afrika. Een familie die een halve
eeuw geleden uit Vorden naar Ca-
nada is geëmigreerd meldt in het
gastenboek dat ze blij zijn dat de
kerk uit hun jeugd nog bestaat en
zo'n goede bestemming heeft ge
kregen. Zeker in de afgelopen we
ken met minder aantrekkelijk va-
kantieweer blijkt dat de enige min-
der-mooi-weer-voorzieningvoor toe
risten uit Vorden en omgeving bij-
zonder wordt gewaardeerd. En na-
tuurlijk zijn ook de bewoners van
onze regio die in de vakantie zoe
ken naar een interessante trip van
harte welkom. Ook omdat er een
fraai klankbeeld is te zien dat in de
vorm van 'Een heilig Beeldverhaal'
op boeiende wijze het leven en de
betekenis van heiligen in beeld
brengt.

Cursus Engels
voor volwassenen
Engels was al een wereldtaal en
nu, door de eenwording van Euro-
pa, is voor een Europeaan enige be-
heersing van de Engelse taal bijna
een noodzaak geworden. Inspe-
lend op deze ontwikkeling is door
mevr. Rots-Beusink uit Bredevoort
een cursus ontwikkeld.

Deze cursus is in het bijzonder ge
richt op volwassenen die, onafhan-
kelijk van hun leeftijd en voorop-
leiding, de Engelse taal in woord,
spraak en geschrift willen kunnen
hanteren.

Voor deze opleiding heeft de do-
cente mevr. Rots-Beusink begrijpe-
lijke boeken geschreven; daarbij
kan - voor de uitspraak - gebruik
worden gemaakt van moderne
hulpmiddelen zoals een geluid-cd
voor thuisgebruik.

Veel aandacht wordt er geschon-
ken aan de uitspraak, daarnaast
ook aan de nodige lees- en schrijf-
vaardigheid. In het nieuwe seizoen
starten er cursussen voor zowel
beginners als voor cursisten die al
kennis hebben gemaakt met de
Engelse taal.

Tijdens deze cursus wordt er te
vens aandacht besteeed aan de
mondelinge spreekvaardigheid;
voor de cursus betekent dit dat er
een deel van de les Engels wordt
gesproken, toegespitst op het ni-
veau van het individu. Voor geïnte
resseerden die al kennis gemaakt
hebben met de Engelse taal, zijn er
aansluitmogelijkheden te vinden
bij reeds bestaande groepen.

Dit zijn groepen met cursisten
(omvang circa acht personen), die
in de regio (op verschillende plaat-
sen) al een tijdje lopen. "Afhanke
lijk van het niveau waarop men de
Engelse taal beheerst, kan men in-
stappen. Op deze wijze is er vrijwel
altijd wel een juiste aansluiting en
(door)groeimogelijkheden te vin-
den", aldus mevr. Rots. Voor in-
lichtingen en aanmelding van
deze cursus kan men contact op-
nemen met mevr. Rots-Beusink,
tel. (0543) 45 14 76.

Zomerexpositie
Beelden in Baak

Zaterdag24 juli Witkamp wederom 'theplace to be'!

Mega Schuimparty @ Witkamp Laren
Een van de leukste parties in Dan-
cing/Discotheek Witkamp is onge
twijfeld de Schuimparty. De gehe
Ie dancekelder komt dan vol te
staan met een vette laag schuim,
waarin het heerlijk dansen en maf
doen is. De supermoderne lichtin-
stallatie in de dancekelder zorgt
samen met het schuim voor de
leukste én gekste effecten. Boven-
dien werkt het schuim ook nog als
een opperbeste sfeerverhoger,
waarbij je alleen maar lachende
gezichten in de Dancekelder zult
aantreffen. Zaterdag 24 juli is de
datum voor weer zo'n beregezelli-
ge party. DJ Jeronimo is je gastheer
deze avond en deze supercoole DJ
zal zorgen voor de beste dance,
r&b en tranceplaatjes. Maar ui-
teraard zijn de andere zalen van
Witkamp ook geopend deze
avond. In de Balustradezaal staat
de perfecte Top-100 band Reflex sa-
men met DJ Rob Wibbelink garant
voor een perfect feestje. Ook de Be
achclub is vanzelfsprekend geo-
pend. Onder het motto "Blanes
Party" zal de feestmaker van Wit-
kamp, DJ Dekker, zorgen voor de
populairste en vetste plaatjes. Er is
normaal busvervoer deze avond.

Op onze site, www.witkamp.com,
kun je de tijden vinden wanneer
de bussen rijden.

Dit belooft een superparty te wor-
den. Zorg datje erbij bent!

'"i

Naast de collectie stenen en
bronzen beelden van de kunste-
naars Anne Brouwer en Marja
Evers worden deze zomer bij
Beeldhouwatelier Baak beelden
tentoongesteld van gastexpo-
sant Wellington Nyanhongo.

Wellington Nyanhongo is een telg
van de beroemde Afrikaanse fami-
lie van beeldhouwers. Hij heeft
veelvuldig in Amerika en Europa
geëxposeerd.

Wellington Nyanhongo weet op
voortreffelijke wijze westerse in-
vloeden in zijn beeldhouwkunst te
verwerken. In Baak staan vooral
prachtige vrouwenfiguren in

steen van hem tentoongesteld,
stuk voor stuk het bekijken zeer de
moeite waard. Tijdens de expositie
zijn tevens enkele zeefdrukken
van Nic Jonk en Corneille en kleu-
retsen van Michel van Overbeeke
te bewonderen. De zomerexpositie
bij Beeldhouw-atelier Baak loopt
tot en met 30 september 2004

Openingstijden: elke zaterdag en
zondag van 11.00 tot 17.00 uur en
tijdens de workshopdagen (zie de
website voor de data). Ook geopend
na tel. afspraak.

Wichmondseweg 17a, 7223 LH Baak
tel. (0575) 44 26 01
www.beeldhouwatelierbaak.nl

Freewheel organiseert busreis
naar EK Skeeleren in Groningen
Op 7 augustus a.s. vindt in het
centrum van Groningen de af-
sluitende Marathon plaats van
het Europees Kampioenschap
Skeeleren. Het is de eerste keer
dat het EK in Nederland wordt
gehouden.

Een van de leden van de 18 man
tellende Nederlandse ploeg is Ar-
jan Mombarg uit Vorden. Voor alle
skeelerliefhebbers uit Oost Neder-
land organiseert Skeelerspeciaal-
zaak Freewheel een busreis naar
het EK, waarbij tevens een bezoek
aan de binnenstad van Groningen
kan worden gebracht. Het idee
voor deze busreis ontstond toen
bekend werd dat Arjan Mombarg
zowel voor de puntenkoers, de af-
valwedstrijd en de Marathon was
geselecteerd bij het EK, dat voor de
allereerste keer in Nederland
wordt verreden.

Afgaande op de belangstelling
voor het skeeleren in de regio en
de positieve publiciteit, die het NK
in Vorden heeft opgeleverd, wer-
den de mogelijkheden onderzocht
om een gezamenlijk bezoek aan
het EK te organiseren voor de trou-
we supporters van Arjan en andere
skeeler-liefhebbers uit Oost-Neder-
land. Dit resulteeerde in de bus-

reis, die nu voor zaterdag 7 au-
gustus gepland staat.
's-Morgens om 10.00 uur vertrekt
men bij Freewheel uit Vorden om
om ca. 12.30 uur in Groningen aan
te komen. Iedereen kan dan op ei-
gen gelegenheid de binnenstad
van Groningen bezoeken, die zeer
de moeite waard is. Om 16.00
wordt het startsein gegeven voor
de Marathon voor de dames over
42 km. Om 17.30 is het de beurt
aan de mannen, die dezelfdea af-
stand zullen rijden over een fraai
parcours van 2250 m. Een 20-tal
buitenlandse ploegen uit o.a.
Frankrijk, België, Spanje en Zwe
den zal van de partij zijn. Mom-
barg treedt bij de Nederlandse
ploeg op als wegkaptein en heeft
de opdracht voor een podium
plaats te zorgen voor Nederlands
kampioen Arjan Smit.

Direct na afloop van de wedstrijd
vertrekt men weer naar Vorden,
waar men om ca. 10.00 urr zal aan-
komen Voor meer informatie over
het NK zie www.euroinline2004.nl
Voor meer informatie over de reis
en boekingen zie www.free
wheel.com of bel 075-554228 (free
wheel)
Contactpersoon Martien Pater of
Raymond Mars (0575-554228).

Met WEEKBLAD CONTACT en Free-wheel voordeliger naar het
EK-skeeleren in Groningen. Tegen inlevering van onderstaande
bon ontvangt men € 5,- korting p.p. aangeboden door week-
blad Contact en Free-wheel, op de busreis en toegangsprijs.

j Naam:

i Adres:_

j Woonplaats:

Inlevering of opsturen vóór l augustus 2004 bij
Free-wheel, Netwerkweg 7,7251 KV Vorden.



(Advertorial)

BEURSPRAAT
Martine Dijkman kampioen
damesdubbel Jeugdtoernooi

Eerste rentestap
in de VS
De Fed, de Amerikaanse centra-
le bank, heeft tijdens haar ver-
gadering van 30 juni de rente
met een kwart procent ver-
hoogd. Deze stap was op zich
geen verrassing. In de verkla-
ring bij het besluit heeft de Fed
wel duidelijk aangegeven in te
grijpen met renteverhogingen
als de inflatie te hard stijgt. De
eerste rentestap van de Fed
markeert een nieuwe fase in de
economische cyclus.

RENTE IN DE VERENIGDE
STATEN NAAR 1,25%
De Amerikaanse centrale bank, de
Federal Reserve, heeft op 30 juni
de rente met 0,25% verhoogd naar
1,25% en loste daarmee de ver-
wachting van de markt in. Dit was
de eerste renteverhoging sinds be-
gin 2001, toen de Fed de rente be-
gon te verlagen vanaf het hoge ni-
veau van 6,50%. Belangrijker dan
het besluit om de rente te verho-
gen, was de toelichting van de Fed

op dit besluit. De Fed gaat er name-
lijk nog steeds van uit dat de rente
geleidelijk omhoog zal worden ge
bracht, ofwel in de woorden van
de Fed 'at a pace that is likely to be
measured'. Deze voor beleggers be-
langrijke zin is in zijn strekking
niet gewijzigd en wijst erop dat de
Fed de economische groei van de
Verenigde Staten wil beschermen
door de rente in kleine stapjes te
verhogen. Een te snelle rentever-
hoging kan de economische groei
te hard afremmen.

FED DEKT ZICH IN
hl de toelichting stond verder dat
de Fed verwacht dat de inflatie in
de Verenigde Staten nog relatief
laag blijft. De huidige hogere infla-
tie is volgens de Fed te wijten aan
tijdelijke factoren. Niettemin
heeft de Fed in haar verklaring wel
expliciet toegevoegd dat zij de
prijsstabiliteit zal handhaven als
daartoe aanleiding bestaat. Op
zich is dit geen verrassende uitla-
ting voor een centrale bank, maar
het laat wel zien dat de huidige in-
flatieontwikkeling een zorg is voor
de Fed. De stijging van de produ-
centenprijzen bedraagt momen-
teel op jaarbasis 1,7% (inclusief de
beweeglijke voedsel- en energie-
prijzen zelfs 5%). Ook de consu-
mentenprijzen stegen met 1,7%
(inclusief 3,1%). Beleggers kijken
meestal niet naar de olie- en voed-
selprijzen omdat deze enorm kun-
nen fluctueren, waardoor de infla-
tiecijfers vertroebeld worden. De
Fed schrijft in haar toelichting dat
zij verwacht dat de risico's op een
sterke stijging meevallen. Maar
duidelijk is dat het risico van een
te sterk stijgende inflatie aanwe-
zig is. De voedingsbodem hiervoor
ligt in de (nog steeds) zeer lage ren-
te in de Verenigde Staten, die sa-
mengaat met een uitbundig
gegroeide economie. Hierdoor

R.T.V.ers doen goed mee
De R.T.V.ers rijden momenteel
her en der in den lande, de oud-
ste renner van de wielerclub
rijd bij de 60+ categorie goed
van voren mee, hij werd in het
Limburgse Bochelt lle en in het
Brabantse Bossenhoofd reed hij
ijzersterk naar een 3e plaats, 's
avonds kwam Jan met een grote
bos bloemen voor de vrouw
thuis.

Bart Besemer uit Leuvenheim reed
sterk bij de amateurs A, in Olde-
broek werd hij 13e, hij is aan het
terugkomen vanuit een zware val
in Olst. Ook reden de boy's in Do-
dewaard, hier reed een kopgroep
weg van 14 renners, waarin twee
R.T.V.ers Peter Makkink uit Henge-
lo die werd 7e en de Warnsvelder

Reynold Harmsen, hij behaalde
een 8e plaats. Afgelopen zaterdag
reed dezelfde Ryenold Harmsen in
Ochten naar een lle plaats, een
goede uitslag voor deze dag Harm-
sen kreeg voor zijn wedstrijd spon-
taan last van buikloop desondanks
reed hij zich toch in de uitslag.
De Hengeloer Peter Makkink reed
midden in deze week ook nog in
Epe, in een super zware cours
werd hij uiteindelijk 14e.
Een R.T.V. selectie is dit weekend
vertrokken naar de Franse Alpen
voor een hoogte stage, deze is spe-
ciaal bedoeld voor de jeugd, deze
gaan hier hun klimcapaciteiten
testen, de Alp de Huez en andere
grote opstakels zullen in 13 dagen
beklommen worden, enkele tour-
etappe's worden ook bezocht.

Anneleen Dijkman
derde bij open K4
Het door de Mallumse Molen
georganiseerde 16e Wormgoor
open K4 Jeugdranglijsttoer-
iiooi, wat plaats heeft gevonden
van 4 t/m 11 juli j 1. in Eibergen,
heeft voor de 11-jarige Anne-
leen Dijkman goed uitgepakt.
Anneleen deed mee als onge-
plaatste speelster in de catego-
rie meisjes t/m 12. Ze versloeg
in totaal 5 speelsters en werd
uiteindelijk derde.

Na drie wedstrijden te hebben ge-
wonnen in een poule, gingen de
beste meisjes per poule (in totaal 6

poules) door naar het afvalschema.
Anneleen speelde daarin als eerste
tegen de als vierde geplaatste Min-
ke Vaarwerk uit Winterswijk en
won met 3-6/6-1/6-1. Haar volgende
tegenstandster was het sterke, als
eerste geplaatste, 9-jarige meisje
Lauri Nuchelmans uit Duitsland.
Anneleen verloor met 6-1/6-1.
Daarna moest Anneleen nog een
keer spelen en wel om de derde en
vierde plaats. Ze kwam tegenover
de als tweede geplaatste Maartje
Schulz uit Arnhem te staan en
won in een spannende wedstrijd
heel knap met 5-7/6-3/6-3.

neemt de vraag naar goederen en
diensten toe, wat leidt tot hogere
prijzen. Daarnaast stijgen bij een
hoge economische groei ook de
lonen en dat leidt op zijn beurt tot
hogere prijzen.

NIEUWE FASE IN
ECONOMISCHE CYCLUS
De eerste verhoging van de Ameri-
kaanse korte rente markeert voor
beleggers de overgang naar een
nieuwe fase in de economische cy-
clus. De verwachting in de markt
is dat het rentetarief van de Ameri-
kaanse centrale bank over eenjaar
op 3% zal staan. Dit lijkt ons reëel,
maar het risico bestaat dat dit ren-
tetarief op een nog hoger niveau
staat als de inflatie in de Verenigde
Staten harder oploopt dan ver-
wacht. In principe zijn renteverho-
gingen slecht nieuws voor aande-
lenmarkten, omdat de economi-
sche groei hierdoor wordt afge-
remd. Lenen voor consumenten en
bedrijven wordt door een hogere
rente duurder (zo stijgt bijvoor-
beeld de hypotheekrente voor par-
ticuliere beleggers). Mede hierdoor
is ons advies voor aandelen neu-
traal. Ons advies voor obligaties is
negatief, omdat het absolute ren-
teniveau historisch gezien nog
laag is, het koerssentiment zwak is
en de risico's voor een hoger dan
verwachte inflatie aanwezig zijn.

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

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

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Vierzon over een
afstand van circa 625 kilometer.
De uitslagen waren: J. Meyer l, 4,
18; Comb. A en A Winkels 2, 8,14,
15,17, 20; HJ. Stokkink 3,19; HA
Eykelkamp 5, 6, 10, 12, 13, 16; C.
Bruinsma 7, 11; M.M. Tiemessen
10. Wedvlucht vanaf Heverlee over
een afstand van circa 180 kilome-
ter. De uitslagen waren: HA Eykel-
kamp l, 2, 3, 5,9,12,13,14; Comb.
A en A Winkels 4,6, 7, 8,11,16,17,
18, 19; C. Bruinsma 10, 20; Jitske
Winkels 15.

De Snoekbaars
Hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' hield in de Oude Yssel haar
zesde onderlinge viswedstrijd van
het seizoen. De 14 deelnemers vin-
gen in totaal 3900 gram vis.
De uitslag was als volgt: l A. Gol-
stein 1050 gram; 2 J.W. Golstein
970 gram; 3 M. Dekkers 425 gram;
4 H. Golstein 400 gram; 5 W.
Vreeman 260 gram. De volgende
wedstrijd is op l augustus in het
Twentekanaal.

'Een juweeltje'
Parochie Kerk H. Willibrordus,
Vierakkersestraatweg, Vierak-
ker. 'Een juweeltje'.

Het is zeer de moeite waard het in-
terieur van dit 'Juweeltje' eens te
komen bezoeken. Dat kan elke
dinsdag- en donderdagmiddag,
tijdens de zomermaanden staan
vrijwilligers klaar u te ontvangen
en rond te leiden in de gedeeltelijk
gerestaureerde Kerk.

Van 11 tot en met 17 juli 2004
heeft het Gasunie Jeugdtoer-
nooi 2004 bij TSH Haren in Gro-
ningen plaatsgevonden. Dit
toernooi maakt onderdeel uit
van het zogenaamde K2 toer-
nooi. Dit is voor de jeugd in Ne-
derland het hoogste toernooi
om te spelen.

De beste 32 meisjes van Nederland
mogen hieraan deelnemen. Marti-
ne, momenteel 20ste op de rang-
lijst van Nederland, haalde de
kwartfinale in de damesenkel t/m
14 jaar en in de damesdubbel t/m
14 jaar is ze heel knap samen met
haar dubbelpartner Laurine Pal-
men uit Venray kampioen gewor-
den.

hi de enkel speelde Martine in de
eerste ronde tegen de als derde ge-
plaatste Sarah de Boer uit Erm
(Dr.). Ze won met 6-2/7-5. In de
tweede ronde stond ze tegenover
de uit Amsterdam afkomstige Reg-
ina Husak.

Na achter te hebben gestaan met
4-0 kwam Martine heel sterk terug
en won ze met 6-4/6-1. In de kwart
finale moest Martine het opne-
men tegen Lynn Schönhage uit Ro-

smalen. In een hele spannende
wedstrijd, waarbij de punten tel-
kens net niet naar Martine gingen,
verloor ze met 7-6/6-2.

In de dubbel speelden Martine en
Laurine in de eeste ronde tegen
Marloes Steenbergen (Borger) en
Charlotte van der Meij (Heems-
kerk) en ze wonnen met 6-4/6-3.
Vervolgens kwamen ze tegenover
Hymke Maurick (Dinxperlo) en Mi-
riam Evers (Dieren) te staan. Deze
partij wonnen ze met 6-7/6-3/6-3
waarna Martine en Laurine vervol-
gens in de halve finale tegenover
Quirine Lemoine (Woerden) en Re-
becca Indrakususma (Amsterdam)
kwamen te staan.

Hier werd wederom winst behaald,
nu met de standen 4-6/6-1/6-2. In de
finale moesten de dames het op
nemen tegen Lynn Schönhage (Ro-
smalen) en Kiki Bertens (Waterin-
gen). Hier wonnen Martine en Lau-
rine met 7-5/2-1 (wegens opgave).

In de week van 18 t/m 23 juli speelt
Martine het K2 Bontekoe toernooi
in Leeuwarden. In de eerste ronde
moet ze het meteen al opnemen
tegen de sterke, als derde geplaats-
te Emma Verberne uit Rotterdam.

olitievaria GROEP VORDEN

Maandag 12 juli
Op de Ruurloseweg vond een snel-
heidscontrole middels radar plaats.
Er passeerden 538 voertuigen
waarvan 83 bestuurders te hard re-
den. Zij kunnen een acceptgiro
thuis verwachten. De hoogst ge-
meten snelheid was 79 km/h waar
50 km/h is toegestaan.

Uit de fietsenstalling nabij het sta-
tion is gepoogd een herenfiets te
stelen. Het slot is getracht te force-
ren, maar dit is niet gelukt.

Donderdag 15 juli
Op de kruising Rondweg/De Hor-
sterkamp vond een ongeval plaats.
Een bestuurder van een bromfiets
wilde rechts af De Horsterkamp en
verleende geen voorrang aan een
bestuurder van een personenauto.
Bestuurder van de bromfiets werd
overgebracht naar het ziekenhuis
waar bleek dat ze een gebroken
pols had. Bestuurder van de perso-
nenauto bleef ongedeerd.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van l juli
GEVONDEN:
sleutel, hanger van Knorretje; fiet-
stas, bruin geruit met picknick-
spullen; sleutel, hanger van een
hondje; buggy, blauw; verrekijker,
zwart; sleutels, 2 stuks aan een
zwart koord; bril, dikke glazen,
mee verende pootjes; sleutel, van
een auto mogelijk Ford.
VERLOREN:
geen goederen gemeld.

De openingstijden van het politie
bureau in Vorden worden met
ingang van 5 juli 2004 gewijzigd.
Men kan dan binnenlopen tussen
10.00 en 12.00 uur. Vanaf l juni
2004 kan er via internet aangifte
gedaan worden op www.politie.nl
Wanneer u aan het bureau aangif-
te wilt doen, wordt er verzocht van
te voren te bellen voor een af-
spraak. Het algemene telefoon-
nummer is 0900-8844.

NDA V O R D E N
Iedere dag:

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

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

club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

JULI
21 Klootschieten bij camping de

kleine Steege.
22-24 Zomerfeesten Vorden.
27 Klootschietgroep Vordense Pan.
28 Klootschieten bij camping de

Kleine Steege.
28 Handwerkmiddag Wehme, Wel-

fare.
29 Staringavond in Wildenborch-

se Kapel.
31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring

in de Wehme.
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Handig bij het opbergen ...

Primeur van Sorbo

Een afwasborstel is terecht een
alledaags product. Een product
ook waarover je nauwelijks na-
denkt. En dat is niet terecht,
want de ene afwasborstel is de
andere niet. De laatste ver-
nieuwing komt opnieuw van
Sorbo: de afwasbol met zuig-
nap. U maakt de zuignap even
nat en de borstel hangt of staat
als een huis.

De zuignap is vooral handig bij het
opbergen. U kunt 'm bijvoorbeeld
laten hangen in de gootsteenkast.
Of aan een lichtbak van RVS, want
door de moderne vormgeving mag
deze borstel best worden gezien.
En de kleuren kiest u zelf: de af-
wasbol met zuignap is er in rood,
blauw, geel en groen.

RONDE AFWASKOP
Maar er zijn meer aspecten die de-
ze handige hulp zo bijzonder ma-

ken. Vooral belangrijk is de functi-
onaliteit. De ronde afwaskop
maakt het mogelijk om ook moei-
lijk bereikbare plekjes grondig
schoon te maken; sterker nog, de
afwasbol is de enige borstel in zijn
soort die de bodem van nagenoeg
ieder glas weet te bereiken. Door
het ergonomische design ligt de af-
wasbol lekker prettig in de hand.
En hij blijft drijven op het warme
afwaswater!

SUPERIEURE KWALITEIT
NYLON
De afwasbol met zuignap kost EUR
2,39 en is vanaf deze zomer ver-
krijgbaar in de betere supermark-
ten. Een duurzame oplossing voor
de afwas, want de kwaliteit van
het gebruikte nylon kan gewoon
niet beter.
De afwas schoon in een handom-
draai, en dat zeker vier maanden
lang. Zie ook: www.sorbo.com.

Spaar mee voor meer natuur
Wie deze zomer biologische zuivel koopt, spaart dubbel voor de
natuur. Biologische zuivel is al de dier- en natuurvriendelijkste
vorm van melkveehouderij. Daarnaast kondigen de zuivelmer-
ken De groene koe en Zuiver Zuivel en Natuurmonumenten een
spaaractie aan voor meer natuur in Nederland.

Biologische veeteelt en natuur
passen goed bij elkaar. De bio-
logische boer gebruikt alleen
natuurlijke mest voor zijn
grasland. Chemische bestrij-
dingsmiddelen zijn taboe.
Daardoor komt er veel vari-
atie in grassen en kruiden op
de weide, en krioelt het van
het bodemleven. Voor wei-
devogels is zo'n grasland een
feest! Natuurmonumenten is
dan ook een warm voorstan-
der van biologisch boeren.

V e r e n i g i n g
Natuurmonumenten

SPAREN VOOR NATUUR
Met de spaaractie wordt niet
alleen de aandacht op natuur-
vriendelijke zuivelproducten
gevestigd. Voor elke dertig
zegels van de literverpakkin-
gen De groene koe en Zuiver
Zuivel gaat drie euro naar
Natuurmonumenten. Daarmee
kan de natuur extra geholpen
worden. Deelnemers aan de
actie maken kans op 500 fraaie
wandelkaarten van gebieden
van Natuurmonumenten. Op
de verpakkingen staat meer
informatie over de actie, of
kijk op www.ecomel.nl.

Nederland gaat biologisch
In Nederland zijn 3 miljoen mensen lid van een organisatie die zich
sterk maakt voor natuur, milieu of landschap. Als die eens wat vaker
biologisch zouden kopen, dachten de organisaties, dan doen ze meer
dan alleen een jaarlijkse donatie geven. Biologisch kopen betekent
dat er meer boeren kunnen omschakelen naar een schonere, natuur-
vriendelijke landbouw.
Samen hebben de 30 organisaties nu hun leden opgeroepen meer
biologisch te kopen. De actie heet "Nederland gaat biologisch!".
In de bladen van de organisaties vindt u meer informatie, net als op

www.nederlandgaatbiologisch.nl.
Daar zijn ook de acties en aanbie-
dingen te zien van de natuurvoe-
dingswinkels en supermarkten die
inhaken.

biologisch

GELUKKIGE KOEIEN
Wat is er zo bijzonder aan bio-
logisch? Koeien moeten zich
als koe kunnen gedragen, vin-
den biologische boeren. In de
gewone landbouw worden de
koeien steeds vaker de hele
zomer binnen gehouden. De
Nederlanders willen koeien in
de wei zien. Koeien zelf trou-
wens ook. Als de staldeuren na
de winter voor het eerst weer
open gaan, zijn de koeien uit-
gelaten. Met grote bokken-
sprongen gaan ze op het groe-
ne gras af. In de biologische
landbouw mogen de koeien
gegarandeerd 's zomers de
wei in. De onafhankelijke con-
trole-instantie Skal ziet hier
op toe.

DE LEKKERSTE

Koeien die buiten lopen en
die gevarieerd en vers gras
eten, geven de lekkerste en
de gezondste melk. De quick-

Win 2 EKO
melk bekers!
Vertel wat u met biologische
zuivel hebt en win twee bekers.
Maak de volgende zin af en
mail deze binnen 3 weken naar
info@ecomel.nl: Biologische
zuivel betekent voor mij
Vermeld duidelijk uw naam en
adres, evenals de naam van
deze krant en de verschijnings-
datum.
De vijf leukste inzenders van
dit blad ontvangen twee origi-
nele melkbekers thuis.

test van de Consumentenbond
vorig jaar wees de milde yog-
hurt van De groene koe aan
als lekkerste yoghurt in liter-
pak. Steeds meer onderzoeken
wijzen erop dat lekkerder ook
gezonder is. Biologische melk
bevat meer meervoudig onver-
zadigde vetzuren.
Biologisch is dus lekkerder,
gezond en diervriendelijk. Niet
alleen voor de koeien maar
door de actie ook voor de rest
van de natuur.

Biologische zuivel is er in vele
varianten. Alle producten zijn
vrij van kunstmatige geur-,
kleur- en smaakstoffen. Bij
alle literverpakkingen van De
groene koe en Zuiver Zuivel
kan nu gespaard worden voor
Natuurmonumenten.

Test uw kennis
WAT WEET u VAN
BIOLOGISCHE ZUIVEL?

1 Vanillevla is vaak geel.
Biologische vanillevla niet.
Hoe komt dat?

2 Waarom kiezen topkoks bij
voorkeur voor biologische
producten?

3 Waarom zijn biologische pro-
ducten meestal iets duurder?

4 Hoe herken je biologische
producten in de winkel?

5 Is Biogarde altijd biologisch?

ANTWOORDEN
1 Vanille heeft van zichzelf nau-

welijks kleur en biologische
vanillevla bevat geen kunst-
matige kleurstof. Trouwens:
ook de vanillesmaak is puur
natuur!

2 Om hun vollere smaak.
3 Dieren hebben meer ruimte

en krijgen biologisch voer. De
opbrengst per hectare is lager
omdat geen kunstmest en
bestrijdingsmiddelen worden
gebruikt.

4 Aan het EKO-keurmerk.
5 Nee, Zuiver Zuivel en De groe-

ne koe zijn de enige merken
die biologische Biogarde op
de markt brengen. Om verwar-
ring te voorkomen is Europees
bepaald dat de naam Biogarde
in 2005 niet meer gebruikt mag
worden voor niet-biologische
producten. Bio is op Europees
niveau een beschermde aan-
duiding.

Gezondere moedermelk

Melk

Vrouwen die overwegend bio-
logisch eten hebben gezonde-
re moedermelk. Dat blijkt uit
een Zwitsers wetenschappelijk
onderzoek bij jonge moeders.
De moedermelk bevat een dui-
delijk hoger gehalte aan de
belangrijke meervoudig onver-
zadigde vetzuren. Vooral voor
de gezonde ontwikkeling van
vroeggeboren baby's is dit van
belang.
Er was al bekend dat melk van

koeien die biologisch voer en
gras krijgen en die zich naar
hun aard kunnen gedragen,
duidelijk meer CLA bevat. De
onderzoekers concludeerden
dat de kwaliteit van de voeding,
met name melk, melkproducten
en vlees, voor het verschil in de
moedermelk verantwoordelijk
moest zijn. Ook na verwerking
en consumptie blijven de goede
eigenschappen van biologisch
dus behouden.



Slaapkamer Kopenhagen

140/200 nu 479,-
160/200 nu 489,-
180/200 nu 499,-

210 of 220 lengte is

mogelijk!

ZOMER
opruiming

Met
899 ed

Life Time Basic programma in
white wash met o.a. hoogslapers,
stapelbedden en accessoires,
basicbed van 190,- voor 160,-
stapelbed van 505,- voor 430,-
halfhoogslaper van 285,- voor 240,-
hoogslaper + burovan 495,- voor 430,-

Shou/room Boxsprmgs
180 - 200 cm.
Halve prijs

Incl. Pocketveringmatrassen

Anker Veichio
incl. auping spiralen nu 2599»"
Pullman Roma
incl. nachtkasten nu 2595,-
Auping Embrasse
incl. hoekers nu 2249,-
Norma
incl. pont d'amour nu 1599»"
Anker Royal Curve
incl. sprei nu 2099,-
Vi- Spring
incl. vi-spring matrassen nu 3450»"

SENIOREN LEDIKANT
Eiken ledikant 90/200 cm.
Incl. lattenbodem en matras

Nachtkast nu 219,- 4Ö9>"

Boxsprfng
in verschillende stoffen mogelijk

maten 70, 80, 90 en 100 breed

190 of 200 lang en XL H U 19

evt. ook andere maten mogelijk!

Onderschuifcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed, versterkte spiralen.
Compleet met 2 polyethermatrassen.
Dikte: 16 cm. 5 jaar garantie.
80/190 van 635,- voor 549,-

80/200 of 90/200 van 695,- voor 599,-

- Vouwbed

met wielen en matras
90/200 nu 169,-

auping
Auronde1000

bedomranding 160/200 met:
2 dwarsgespannen spiralen en
2 matrassen.

nu 999,

met verstelbare bodems
nu 1149,-

Bedbank
Trendy Bedbank met chroom frame en
zwart beklede matras n U 499»'

Romantisch ledikant Napolf

160/200 van 679,- nu
excl. bodems en matrassen
Ook leverbaar in 180/200 cm.

Nachttafels 169,- per stuk.

Bankje 349»"

499»"

S U P E R V O O R D E L I G E M A T R A S S E N

Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm
dik met aan beide zijden een
anti-allergische afdeklaag. 5 jaar
garantie.

127,- voor 99,-
135,- voor 109,-
144,- voor 119,-
164,- voor 129,-
217,- voor 179,-
253,- voor 199,-

80/190
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200
180/200

van
van
van
van
van
van
van 290,- voor 229,-

Koudschuimmatras*
Anti-allergie matras met
schoudercomfortzone voorzien
van dubbeldoeks stretch hoes.

Pocketveringmatras*
Matras met comfortzones en
dubbeldoeks stretchhoes met
rits aan 3 zijden. Verkrijgbaar in
2 hardheden. Dikte: 20 cm.
80/200 van 385,- voor 279,-
90/200 van 417,- voor 299,-
90/210 van 458,- voor 349,-
140/200 van 635,- voor 449,-
160/200 van 712,- voor 499,-

Pocketveringmatras de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen met talalay latex,
paardenhaar en 500 gr. wol
p/m2. (dikte: 24 cm).

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van
van
van
van
van

199»-
219,"
259»-
329»-
379»"

voor
voor
voor
voor
voor

159,-
179,-
199,-
269,-
319,-

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van
van
van
van
van

760,-
795»"
880,-
1225,-
1384,-

voor 549,
voor 589,
voor 649,
voor 919,
voor 1049,

Schuimrubbermatras*
Latexmatras met comfortzones
en dubbeldoeks stretchhoes met
rits aan 3 zijden. Verkrijgbaar in
2 hardheden. Dikte: 16 cm.
80/200 van 362,- voor 279,-
90/200 van 407,- voor 299,-
90/210 van 452,- voor 349,-
140/200 van 679,- voor 449,-
160/200 van 770,- voor 499,-

Binnenveringmatras*
Een binnenveringmatras zorgt
voor een goede drukverdeling en
optimale ventilatie.
Verkrijgbaar in 2 hardheden.
80/200 van 159,- voor 109,-
90/200 van 169,- voor 129,-
90/210 van 194,- voor 149,-
140/200 van 252,- voor 199,-
160/200 van 305,- voor 239,-

Ergo Slow matras
(NASA - traagschuim)

80/200 nu slechts 395,-
90/200 nu slechts 469,-
verder in alle maten leverbaar!

* Matrassen zijn in vele maten
leverbaar en kunnen kostenloos
in een anti-allergie uitvoering
geleverd worden.
Ons gehele assortiment bestaat
uit 50 verschillende matrassen.
Leverbaar in alle maten.
5 jaar garantie.

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR

openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen 161.0575512816 www.bedshop.nl

ak 't orn slapen



GEGARANDEERD

NERGENS

Biefstuk
500 gram.&aS'

Rosbief
100 gram J«ar

Dubbetffmss
Regular off light

Diverse smaken
Pak 1 literJk€T

Lay's
Chips

Diverse smaken
Zak 200 gram &tt

Page
Ultra comfort

Pak 6 rollen 3.19

Hoegaarden
Witbier

Set 6 flesjes a 30 cl.LGËGARANDEERD\

NERGENS l
GOEDKOPER l /

"Rare, medium
of well done?

Aan u de keuze'

Sabme Verkerk, medewerkster
PLUS Simons in Neer

Donker, granen of maïs
Heel ca. 800 gram

25

PLUS
Zalmfilet

Pak 250 gram
AA9

49

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

UiEGARANDEERD^V

SIERGENS
5OEDKOPER |

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

wordt direct aan u terugbetaald.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

BESTSELLER!

Pepsi Cola
of Sisi

Diverse smaken
Fles 150 cl.

J0.aro.99r

69

LGEGARANDEERD^
NERGENS l
GOEDKOPER |

PLUS
Scharreleieren

groot
DOOS 10 stuks juer

SCHARRELEIEREN O299

Ola
Raket waterijs

8 stuks
Pak 440 ml.

49

Campina/Friesche Vlag
Karnemelk

Pak 1 liter &&T

45

rundergehakt
Kilo

Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem

Tel. 0573 - 251056

49

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

::PLUS
30/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 22 t/m zaterdag 24 juli 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.
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